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بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی
هما زنجاني زاده اعزازي1*، نادر صنعتي شرق2، الهام محمدي3

چکیده
اين پژوهش براي دســتيابي به الگوهاي مصرف موسيقي دانشــجويان دانشگاه فردوسي مشهد و عوامل اجتماعي مؤثر 

بر ذائقة موســيقايي آنان صورت گرفته اســت. دربارة ارتباط ميان توزيع اجتماعي ذائقه هاي مصرف فرهنگي و تمايزات 

طبقاتي دو نظرية شاخص وجود دارد. در يك سو، پيروان بورديو4 كه معتقدند طبقات اجتماعي باال،  ذائقة موسيقايي باال 

دارند و افراد طبقات اقتصادي و اجتماعي پايين به ژانرهاي كم منزلت گوش مي دهند. در سوي ديگر، پيروان پيترسون5 

معتقدند ذائقة طبقات باال التقاطي و ذائقة طبقات پايين تك بعدي اســت. در اين پژوهش، بر آن بوديم تا، با ا ستفاده از 

روش های کيفی، تأثير بســترهای فرهنگی و اجتماعی گوناگون و نقش عامليت را در مواجهه با اين بسترها، ژرف کاوانه 

بررسی کنيم. اين نوشتار برآمده از تحقيقی است که، با بهره گيری از تکنيک مصاحبة عميق، به مطالعة ذائقة موسيقايی 

يازده دانشــجويی پرداخته است که هر يک تقريبًا طرفدار يکی از سبک های معروف موسيقی بودند. يافته های پژوهش 

حاضر حکايت از آن داشت که هرچند تئوری های مرتبط با ذائقة موسيقی در بعضی از موارد تأييد می شود، به نظر می رسد 

در جامعــة ايران متغيرهای متعدد ديگری نيز وجود دارند که ذائقة موســيقايی افراد را متأثر می کنند، نظير گروه های 

مرجع، ســاز منتخب فرد، گروه همســاالن، تأثيرات بصری )جذابيت موزيک ويدئو برای مخاطب(، شخصيت خواننده و 

دانش موسيقايی.

واژه های کلیدی: بورديو، پيترسون، تمايز، تمايز افقی، ذائقة موسيقی.

پذيرش: 1391/6/20 دريافت: 1390/12/15     

homa009@yahoo.com            ،1. دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
sanatinader@yahoo.com               ،2. استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
emohamadi11@yahoo.com     ،3. کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
4. Bourdieu, Pierre
5. Peterson, Richard

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا



66

بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی

بیان مسئله
تا کنون، دربارة ذائقة موســيقايی افراد و عواملی که آن را متأثر می ســازد، مطالعات نظــری و تجربی فراوانی به انجام 

رسيده است. مع الوصف اين تحقيقات نتايج همسويی را عرضه نمی کنند. برای مثال، كوهن ون آيک1 پژوهشی در کشور 

هلند با عنوان »تمايز اجتماعي در الگوهاي ذائقة موسيقايي« در سال 2001 انجام داد که نتيجة آن با نظرية پيترسون 

مطابقت مي كند. فيليپ كالنژن2 هم در سال 2007 پژوهش خود را با عنوان »آيا تمايز منسوخ شده: بررسی مفهوم ذائقة 

موسيقايي التقاطي در فرانسة معاصر« به سامان رساند و نظرية پيترسون را تأييد کرد ]7[. در مقابل، يافته های تحقيق 

الن وارد، ديويد رايت و مادست گايو كال در انگلستان همچنان مؤيد نظرية بورديو است ]8[. در ايران نيز نتايج متفاوتي 

مشــاهده شده اســت. برای نمونه، رضا صميم در پايان نامة خود ميان پايگاه اجتماعی و ميزان مصرف موسيقايی رابطة 

مثبت و معنادار به دســت آورده اســت ]3[. درحالی که محمد فاضلی در پژوهش خود با عنوان »بررسي تجربي فعاليت 

موســيقايي و مصرف موسيقي در شــهر تهران« لزوم بازنگري در نظرية طبقاتي مصرف فرهنگي را، حداقل درخصوص 

جامعة ايران، خاطرنشان مي سازد ]4[.

نظر به نتايج متفاوت و گاه متضاد به دست آمده و قدرت تبيين اندک برخی از متغيرها نظير سرمایة فرهنگی، برخی 

از پژوهشگران پيشنهاد کرده اند که، با بهره جستن از روش های کيفی، به عوامل ديگری نظير عامليت در بررسی ذائقة 

موسيقايی توجه شود ]4، ص156[.

بر اين اســاس، با توجه به گسترش فناوری های ارتباطی و دسترسی آسان تر به منابع موسيقايی و نيز ويژگی های 

خاص جامعة ايران مانند بافت مذهبی و سنتی آن، اين تحقيق کوشش کرده است تا با انجام پژوهش کيفی، مکانيسم های 

عّلی مؤثر بر ذائقة موسيقايی افراد را واکاوی و از اين رهگذر تئوری های مطرح اين حوزه را مجدداً ارزيابی کند و به اين 

سؤال پاسخ دهد كه اين تئوری ها تا چه حد می توانند الگوي مصرف موسيقي افراد را توضيح دهند.

سلیقة موسیقایی افراد در آیینة مطالعات تجربی و نظری
پژوهش دربارة جامعه شناســي موسيقي ادوارگوناگونی را پشت سر گذاشــته است. در آغاز قرن بيستم و تحت تأثير 

مکتب شــيکاگو، بررسی موســيقی راهی برای بازنماياندن تجربة مردم و به ويژه پيوستن مهاجران به زندگي روزمرة 

آمريكايي بود. پس از آن، پژوهش گران توجه خاصی به توليد موسيقي کردند. مسئله اين بودكه چگونه موسيقي دانان 

در شــبكه اي از ارتباطات اجتماعي و با برداشــت از زمانه و دنياي اجتماعي، نوع خاصي از موسيقي را توليد مي كنند. 

به عبارت ديگر، کانون توجه اين نســل از تحقيقات چگونگي تأثيرگذاردن دنياي اطراف بر موســيقي دانان وكار آن ها 

بود ]9[.
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در ادامه، نوبت به نقدهای گزندة آدورنو به موسيقی پاپ رسيد. آدورنو موسيقی پاپ را ابزاری برای ايجاد و بازتوليد 

کنترل های اقتدارگرايانه می دانست که با تمرکززدايی و نيز تکرار يک قطعه، ذائقة افراد را مبتذل می سازد و آن ها را به 

دوران کودکی باز می گرداند ]10[.

با ظهور مکتب بيرمنگام در انگليس، نسل جديدی از تحقيقات دربارة موسيقی آغاز شد. مكتب مطالعات فرهنگی 

بيرمنگام با تركيبي از تاريخ اجتماعي انگليســي، نظرية نوماركسيستي فرانسوي، و كار ميداني سعي می كرد نشان دهد 

جوانان چگونه خرده فرهنگ هاي خود را در چارچوب موســيقي درك مي كنند. به عبارتي، ســؤال اين بود كه موسيقي 

 چگونــه يــك هويت جمعي به نام خرده فرهنگ را به صورت يك كليت بازتاب می کند و در دســترس تجربة گروه قرار 

مي دهد ]9[.

در کنار مطالعات کيفی پيروان مکتب مطالعات فرهنگی، برخی محققان در ابتداي دهة١٩٧٠ با امکان پذير شــدن 

پردازش های رايانه ای متمايل شــدند تئوری های مرتبط با جامعه شناسی موســيقی را مطرح کنند و بيازمايند. بورديو 

تأثيرگذارترين متفكر اين جريان بود. وی بر اين باور بود که اعضاي يك گروه طبقاتي مشخص سبك زندگي يكسان و 

يكنواختي دارند كه ناشــي از شباهت سرماية فرهنگي اعضاي اين طبقه است. همچنين ساختار رفتار مصرف فرهنگي 

هر فرد براســاس تركيب سرماية فرهنگي طبقاتي وي و جايگاه وي در سلسله مراتب طبقاتي شكل مي گيرد. بنابر اين 

دو گزاره، بورديو به اين نتيجه رسيد که ميدان های فرهنگي ساختاري عمودي دارند و طبقات باال، كه فرض مي شود از 

سرماية فرهنگي بيش تر و پرارج تري برخوردارند، سبك زندگي و مصرف فرهنگي متعالي تر و با پيچيدگي نخبه گراتري را 

برمی گزينند. در عوض، طبقات پايين سرمايه فرهنگي كم تر و الگوي مصرف فرهنگي عامه پسندتري دارند. اين تفاوت ها 

نيز به نوبة خود در مصرف ژانرهاي فرهنگي گوناگون توسط طبقات باال و پايين جامعه خود را نمايان می سازد ]9[.

در مقابل، گروهی از محققان مفروضات بورديو را به چالش کشيدند. برخي از منتقدان، با حفظ مفهوم کانونی نظریة 

بورديــو، تــالش کردند تا اين  نظريه را جرح و تعديل کنند. برای مثــال، دي مگيو معتقد بود که نمي توان خط تمايزات 

طبقاتي ذائقه هاي فرهنگي رابه دقت ترسيم كرد. همبستگي هايي ميان ذائقه ها و جايگاه هاي طبقاتي وجود دارد، اما اين 

همبســتگي ها ضعيف است و الگوي توزيع طبقاتي ذائقه ها نيز دقيق و تعريف شده و مشخص نيست ]11[. گروهی نيز 

عنوان کردند که در دنياي جديد ميدان های فرهنگ افقی شــده است. بنابراين، در بررسی ذائقة موسيقايی افراد، توجه 

به ديگر تمايزات اجتماعی شــايان اهميت اســت. در اين راستا، ترينكنس1 از ســه نوع سرماية فرهنگي متعالي، پاپ و 

قومي سخن گفت. به اعتقاد وي، در عرصة سرماية فرهنگي متعالي، طبقه عنصری تعيين كننده است. در زمينة سرماية 

فرهنگي پاپ، طبقه و قوميت به يكســان تأثير دارند و سرماية فرهنگي قومي تحت تأثير قوميت است. به عالوه، مصرف 

فرهنگي قوميت هايی كه هنوز در جريان فرهنگ مســلط جامعه حل نشــده اند بيش از آنكه بر مبناي الگوهاي طبقاتي 

باشد، برمبناي قوميت تمايز مي يابد ]12[. 

1. Trienekens 
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از معروف تريــن منتقدانــی که نظريــة بورديو را دربارة تمايز طبقاتی بازبينی کرده، ريچارد پيترســون اســت. 

وی بر آن اســت کــه در اوضاع فعلي جهان، الگــوي قرارگرفتن ذائقه هاي فرهنگي هرمي معكوس اســت. در باالي 

هــرم، نخبگان قراردارند كــه حجم اجتماعي اندكي دارند ولي تعداد و نوع ژانرهــاي هنري و فرهنگي اي كه مصرف 

مي كنند بســيار اســت. در پايين هرم نيز طبقات پاييــن با تنوع محدود ژانرهاي مصرفــي قرارگرفته اند. به عبارتي، 

نــوع ژانرهــا و تمايز دقيق ميان محتواي ژانرها نيســت كه ذائقة طبقــات باال و پايين را از هم جــدا مي كند، بلكه 

 تنــوع و تعداد ژانرهاســت كه چنين مي كند. در نظر وي، ذائقة طبقات باالدســتي التقاطــي1 و ذائقة طبقات پايين 

تك بعدي2 است ]13[.

چنان که مالحظه می شــود، با وجود همة انتقادات، تمامی  نظرهای ياد شده اين پيش فرض را پذيرفته اند که ذائقة 

موســيقايی افراد وابسته به موقعيت اجتماعی آن هاســت. برخی از منتقدان با رد اين نظر اظهار کرده اند که ذائقه هاي 

فرهنگي و ايده ها و الگوهاي مصرف فرهنگي بخشي از يك نگاه اخالقي، اجتماعي، و ارزش هاي فرهنگي گسترده ترند و 

به اين سادگي نمي توان آن ها را به جايگاه هاي طبقاتي در هر زمان و مكاني ربط داد. بنابراين، رابطة مشاهده شده ميان 

مصرف فرهنگي و جايگاه طبقاتي، كه بورديو از آن ســخن مي گويد، بيش از حد وابســته به اوضاع فرهنگي و اجتماعي 

دهة ١٩٦٠در پاريس است ]14[.

گروه ديگری از منتقدان اين مســئله را مطرح کرده اند که بورديو، با تأكيد بر ماهيت طبقاتي ذائقه ها، تأثير عوامل 

شــخصي نظير ميزان مدنيت فرد، احساســات جمعي، تكنيك هاي مدسازي ]15[، داوری های دينی، و تقليد ]4[ را در 

شكل دادن به ذائقه ها به فراموشي سپرده است.

بر اســاس اين انتقادات، نسل جديدی از پژوهش هاي جامعه شناسي موسيقي، با محور قرار دادن عامليت، انجام 

شــد. در اين تحقيقات، موســيقی يک نقشــة ذهنی، تکنولوژی ابــراز خود، و منبعي براي معانــي زندگي روزمره و 

مديريت هويتی تلقی می شــد. در اين ديدگاه جديد، موسيقی فقط رسانه ای دربارة جهان تصور نمی شد بلکه منبعی 

برای ســاختن جهان نيز بود. بنابراين، ديگر مهم نبود كه موســيقي چه رازهايي را كشــف مي كند يا دربارة جهان 

 چه اطالعاتي مي رســاند، بلكه مهم اين بودكه موســيقي چه كارهايي را امكان پذير ســاخته و براي شنوندگانش چه 

معنايی دارد ]9[.

نهايتًا بايد اشاره کرد که هم زمان با گسترش نگرش هاي فمينيستي در علوم اجتماعي و تقويت مباحثات جهاني شدن 

و نظريه هاي پست مدرنيستي مصرف فرهنگي، نسل ديگری از پژوهش دربارة موسيقي به ظهور رسيده است. در اين نسل 

از مطالعات، جنسيت و نقش زنان در موسيقي، رابطة فضاي شهري و مصرف فرهنگي، تأثير جهاني شدن در موسيقي و 

خصوصًا موســيقي هاي محلي در كانون مباحثات جامعه شناسي موسيقي قرارگرفت. اين نسل خصايص انتقادي فراواني 

1. Omnivores
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دارد .تعلق نظري اين نسل به فمينيسم، پست مدرنيسم و نوعي نقد جهاني شدن در عرصة فرهنگ و از ميان رفتن صور 

فرهنگي محلي وجه انتقادي آن را تقويت كرده است ]9[.

بــا دقت در ســير تاريخی مطالعــات نظری و تجربی دربارة ذائقة موســيقی، می توان به اين نتيجه رســيد که، 

هم زمــان با پيچيدگی و تنوع روزافزون تعامالت افراد در ســطوح ملی، محلی، و جهانی، پژوهشــگران بيش از پيش 

به اين نتيجه می رســند که ذائقه محصول پراکســيس اجتماعی عامليت و ساختار اســت. بنابراين، شناخت ساليق 

 موســيقايی افراد در گرو درک نحوة مواجهة آن ها با بسترهای فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی خاصی است که در آن 

زندگی می کنند.

چارچوب مفهومی
از مجموع مطالعات نظری و تجربی دربارة ذائقة موســيقايی افراد، چنين برداشــت می شود که، در مقام توصيف، دو 

دســته نظريه وجود دارد. گروهی بر اين باورند که در ميان گروه ها و دســته های اجتماعی گوناگون همســانی ذائقه 

وجود دارد. در مقابل، گروهی نيز بر آن اند که در جهان معاصر بيش از پيش ســاليق موســيقايی افراد گونه گون شده 

اســت. چان و گلدثروب دستة اول را، که عمدتًا بر محور تئوری تمايز بورديو استوار شده است، نظريه های هم سياقی 

و گروه دوم را، که عمدتًا در انتقاد به تئوری بورديو شــکل گرفته اســت، نظريه های دگرسياقی نام نهاده اند قاسمی و 

صميم، 1387(.

در مقام تبيين نيز، تئوری بورديو همچنان کانون توجه بسياری از نظريات است. برخی مانند پترسون تأثير تمايزات 

طبقاتی را در ذائقة افراد می پذيرند اما اين تأثير را محدود و محصور به گروه های فرودست می کنند. برخی ديگر به اين 

نتيجه رسيده اند که تمايزات ديگر اجتماعی نظير قشربندی های قومی و نژادی نيز می تواند  نقش مؤثری در شکل گيری 

ذائقة موسيقايی افراد داشته باشد. در برابر اين نظريات، برخی از محققان بر اين باورند که انواع تمايزات افقی و عمودی 

در برابر عوامل فردی و زمينه ای نظير نظام ارزش های فردی، استعداد، تقليد و نظاير آن سهم بيش تری در شکل دادن 

به ذائقة فرد ايفا می کند.

با توجه به بحث های مطرح شــده، پرســش آغازين اين پژوهش صورت شفاف تری به خود می گيرد. اکنون می توان 

پرسيد که:

الف( آيا تمايزات طبقاتی بر ذائقة موسيقايی افراد مؤثر است؟

ب( آيا مکانيسم تأثيرگذاری طبقة اجتماعی افراد )در صورت تأثيرگذاری( بر ذائقة آن ها همانند آن چيزی است که 

بورديو به آن اشاره کرده است؟

ج( در صورتی که ذائقة موسيقايی افراد برخاسته از خاستگاه طبقاتی آن ها نباشد چه عوامل ديگری ذائقة آن ها را 

شکل می دهد و از طريق چه مکانيسمی اين فرايند محقق می شود؟

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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روش شناسی
انتخاب روش: اوورمان1 مدعی اســت که روش کّمی فقط روشی به صرفه برای توليد داده است؛ درحالی که روش های 

کيفــی قادرند تبيين های علمی و حقيقی از واقعيات عرضه کنند )فليک2، 1388: 39(. در مورد اين اظهار نظر حرف و 

حديث بسيار است، اما با توجه به اين که تا کنون تئوری های مطرح شده در خصوص ذائقة موسيقايی افراد، در بسترهای 

گوناگون فرهنگی و اجتماعی، قدرت تبيين متفاوتی داشته اند و نيز مطالعات اخير توجه بيش از پيشی به نقش عوامل 

زمينه ای و پراکسيس عامليت با اين بسترها نشان داده اند برخی از محققان پيشنهاد کرده اند که از روش های موردمحور 

برای کشف مکانيسم های عّلی اثرگذار بر اين پديده استفاده شود ]16[.

انتخــاب راهبرد: با توجه به هدف اين پژوهــش، ارزيابی تئوری های مربوط به ذائقة موســيقايی افراد از نمايی 

نزديک تر، مطالعة موردی توضيحی3، ابزاری4 و جمعی5 مناسب ترين راهبرد پژوهشی اين تحقيق است. يين6 بر آن است 

که وقتی پژوهشــگران به دنبال کشف روابط عّلی ميان پديده ها هستند، مطالعة موردی توضيحی مناسب ترين راهبرد 

پژوهشی است ]17[. از سويی ديگر، با توجه به دسته بندی ]18[ پژوهش حاضر از نوع مطالعة موردی ابزاری است. چرا 

که به جای تمرکز محقق بر موردهای خاص و بر درک بهتر موقعيت ها و تئوری های توضيح دهندة آن موقعيت ها استوار 

شــده است. نهايتًا پژوهش ما طبق دسته بندی برخی از پژوهشگران ]19[ از نوع مطالعات موردی جمعی است چرا که 

درصدد است، با بررسی موارد گوناگون، وجوه مشترک و متفاوت آن ها را دريابد.

تکنیک گردآوری اطالعات
به عللی چند، شــيوة مصاحبة عميق را برای گردآوری اطالعات برگزيديم. نخســت اين که در اين شيوه نوعی شراکت و 

مفاهمة ضمنی هســت که غالبًا در ساير شيوه های گردآوری اطالعات نيست. به اين ترتيب، هرگونه سوءتفاهم از سوی 

مصاحبه گر يا مصاحبه شونده می تواند به سرعت مشخص و برطرف شود و اين چيزی است که در مورد تکميل پرسشنامه 

و اجرای آزمون امکان پذير نيست. عالوه بر آن، در تکنيک مصاحبة عميق، سرعت و کيفيت نسبی مصاحبه های رودررو 

باالست و، از نظر هدايت مسير مذاکره، اين نوع مصاحبه بسيار انعطاف پذير است ]1، ص155[.

انتخاب موارد: فرد هاليدی می گويد محيط پژوهش بايد دارای حسی از حد و مرز باشد، تأمين کنندة انواع داده های 

مربوط و مرتبط باشد، از غنای کافی برخوردار باشد، به اندازة کافی کوچک باشد و دسترسی به محيط امکان پذير باشد 

1. Oevermann, U.
2. Flick, Uwe
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]1، ص 56[. بر اين اســاس، به علت ارتباطی که با کانون موسيقی دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد داشتيم، جامعة 

هدف خود را دانشجويان اين دانشگاه قرار داديم. 

از ســويی ديگر، هدف پژوهش حاضر اين بود که مکانيسم های عّلی مؤثر در ذائقه های موسيقايی مصاحبه شونده ها 

را واکاوی کند و از اين رهگذر ديالوگی ميان تئوری های اين حوزة پژوهشی و واقعيت های موجود برقرار کند. بنابراين، 

با اســتفاده از راهبرد نمونه گيری هدفمند- انتخاب موارد غنــی از اطالعات- به دنبال افرادی بوديم که به يکی از چند 

ژانر مهم موســيقی )سنتی، کالسيک، پاپ، رپ، راک و موسيقی مقامی( گرايش داشتند. در اين راستا، از طريق کانون 

موسيقی، نمونه هايی را که تيپ های شاخص ژانرهای يادشده بودند شناسايی و، از طريق پيامک و تلفن، زمانمصاحبه را 

هماهنگ کرديم. الزم به ذکر است که در بعضی موارد انتخاب نمونه ها به روش گلوله برفی بود و در مواردی که امکان 

پيدا کردن نمونة مناســب نبودنمونه ها با معرفی از طريق روابط دوستانه و فاميلی انتخاب شدند. ماحصل اين تالش ها، 

مصاحبة عميق با يازده دانشجويی بود که در ژانرهای کالسيک، سنتی، پاپ، راک، رپ، و موسيقی مقامی فعاليت داشتند.

ابزار گردآوری داده ها در اين مطالعه ضبط صوت بود که با هماهنگی قبلی مصاحبه شونده استفاده کرديم. وقتی 

زمان مصاحبه را با مصاحبه شوندگان هماهنگ می کرديم، اطالعاتی کلی دربارة مصاحبه به آن ها می داديم و می گفتيم  

نياز اســت صدای آنان ضبط شــود. همچنين، بعد از هر مصاحبه و تقريبًا بالفاصله پس از آن، داده های ضبط شــده را 

رونوشت برداری و کنش ها و تعامالت مشاهده شده را ثبت می کرديم. در عين حال، تالش کرديم که احساسات و لحن 

صدای مخاطب و حاالت گوناگون بيان وی هنگام مصاحبه را نيز درج کنيم.

هر مصاحبه معمواًل يک ســاعت و نيم تا دو ســاعت به طول می انجاميد. برقراری ارتباط با مصاحبه شوندگان روند 

تقريبًا زمانبری بود. با توجه به آشــنا نبودن دانشــجويان با اين روش، الزم بود برای آن ها مختصری از موضوع تحقيق، 

روش آن و مقايسة آن با روش کمی و تکميل پرسشنامه، که همة مصاحبه شوندگان قباًل آن را تجربه کرده بودند، بگوييم. 

موضوع برای دانشجويان جذابيت داشت. و اکثر مصاحبه شوندگان بعد از پايان مصاحبه از آن رضايت داشتند و برای اينکه 

به آن ها فرصت داده شــده بود صحبت هايشان را، آن گونه که می خواستند، بيان کنند متقاباًل تشکر می کردند. سعی در 

برقراری ارتباط صادقانه و دوستانه باعث شد که مصاحبه شوندگان به راحتی نظرات و تجربيات خود را اظهار کنند. قبل 

از مصاحبه به دانشجويان اعالم کرديم که با اينکه سؤاالت دربارة موسيقی است اگر سؤالی را دوست نداشتند می توانند 

پاسخ ندهند و اينکه اسم و مشخصات آنان کاماًل محرمانه خواهد ماند. در حين مصاحبه نيز اگر پاسخگو در مورد خاصی 

تمايلی به اظهار نظر نداشت از کنار آن گذشتيم. 

نهايتًا شايان ذکر است از آنجاکه در مصاحبة عميق ارتباط صميمانه تری با مخاطب برقرار می شود، مصاحبه شونده 

احساسات درونی خود را بازگو می کرد، بنابراين در مواردی که احساس کرديم سؤال کردن از وضعيت سرماية اقتصادی و 

فرهنگی خانواده باعث اشکال اساسی در برقراری ارتباط با مخاطب خواهد شد به طور بسيار ضمنی و از ساير صحبت های 

مصاحبه شونده طبقة اجتماعی وی را تقريبی تعيين کرديم.

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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سؤال های مصاحبه: در طراحی فرايند مصاحبه و سؤال های آن، موضوعاتی را که بايد سؤال می شد از پيش معين 

و سعی کرديم طی مصاحبه به موضوعات پيش بينی شده پاسخ دهيم. بنابراين، مصاحبه را با سؤالی کلی دربارة فعاليت 

موسيقايی مصاحبه شونده، برای تشخيص ذائقه و ژانر موسيقايی مورد عالقه اش، آغاز می کرديم. به التقاطی يا يک بعدی 

بودن ذائقة فرد، تغيير ذائقة احتمالی، موسيقی هايی که مورد عالقة اونبودند و عوامل مؤثر در انتخاب نوع موسيقی توجه 

داشتيم و سعی کرديم مواردی از جمله طبقة اجتماعی، سرماية فرهنگی، دانش موسيقايی، باورهای دينی و ارزش های 

خانوادگی، تأثير فرد مرجع، تأثير رســانه ها و همچنين احساسات فرد در هنگام شنيدن موسيقی، کاربردهای موسيقی 

در زندگی روزمرة فرد، و روش های دسترسی به موسيقی مد نظر قرار گيرد. در عين حال، سؤال ها به صورت باز مطرح 

شــد و راه برای هرگونه يافتة غيرمنتظره و برنامه ريزی نشــده باز بود و گردآوری داده ها تا زمانی که وجوه اصلی داده ها 

جنبه تکراری بيابند ادامه يافت. در پايان، از مصاحبه شوندگان می پرسيديم اگر به جای مصاحبه گر باشند، برای دستيابی 

به عوامل مؤثر در ذائقة موسيقايی، چه سؤالی خواهند پرسيد که بدين ترتيب مصاحبه شوندگان فعاالنه تر در اين تعامل 

شرکت کردند و بعضًا مواردی را بيان کردند که در مصاحبه های بعدی مورد پرسش و مورد نظر قرار گرفت.

تحلیل داده ها
پس از پياده ســازی مصاحبه ها و تبديل آن ها به متن، پاسخ های مشارکت کنندگان را، با استفاده از شيوه های کدگذاری 

آزاد و محوری اشــتراوس و کوربين )1998(، برای تلخيص داده ها، رمزگذاری کرديم. بدين ترتيب، داللت های مضمونی 

گفته های مصاحبه شوندگان در قالب مقوله های مشخص دسته بندی شد.

اعتبار1 و پایایی2 پژوهش
پيش از پرداختن به بحث اعتبار و پايايی اين پژوهش، الزم به ذکر اســت که برخی از پژوهشــگران مانند لينکلن و گوبا 

)1985( با به کار بردن اين اصطالحات در تحقيقات کيفی مخالف اند. آن ها مفهوم اعتبارپذيری3 را جايگزين کيفی معيار 

اعتبار درونی کرده اند. اين معيار به درجة اعتماد به واقعی بودن يافته ها برای شرکت کنندگان در پژوهش و زمينه ای که 

اين پژوهش در آن انجام شده است  بستگی دارد ]1[. 

برای تأمين اعتبارپذيری اين پژوهش، از دو ابزار بازرسی خارجی4 )نظارت اساتيد راهنما و مشاور بر مراحل تحقيق( 

و تبادل نظر با همتايان5 )افرادی که ســروکاری با اين پژوهش نداشــتند( اســتفاده کرديم. اعتبار بيرونی تحقيق، که 

1. Validity
2. Reliabiliy
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5. Peer debriefing
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معادل آن در پژوهش های کيفی انتقال پذيری اســت، برای اين پژوهش کاربردی نداشت، زيرا ما به دنبال تعميم پذيری 

نتايج تحقيق خود نبوديم، بلکه هدف کشف عوامل محتمل مؤثری بود که در بستر فرهنگی ـ اجتماعی ايران در ذائقة 

افراد مؤثر است. پايايی يافته ها نيز، که با عنوان قابليت اعتماد1 در پژوهش های کيفی از آن ياد می شود، از طريق تهية 

مسيرنمای حسابرسی2 محقق شد. بدين ترتيب که جزييات هر مرحله از تحقيق را ثبت و ضبط کرديم و نهايتًا در اختيار 

فردی خارج از پژوهش قرار داديم تا بازرسی شود.

یافتهها
ماحصل تحليل داده های اين تحقيق در جدول 1 آمده اســت. از آنجا که از هدف های اين پژوهش بررسی تئوری تمايز 

بورديو اســت، ميزان تطابق سليقة موسيقايی فرد با خانواده اش را مد نظر قرار داده ايم. دو ستون ديگر جدول به عوامل 

مؤثر در ذائقة مشــارکت کنندگان اختصاص دارد. مهم ترين عامل ذکر شده را مقولة محوری مصاحبه قرار داديم و ديگر 

موارد را جزو مقوالت زمينه ای ثانوی دسته بندی کرديم. اين مقوالت عبارتند از:

نأثسو گوسا رو ع

از عواملی که تقريبًا همة مشارکت کنندگان به نحوی بر آن تأکيد داشتند تأثيرپذيری از »ديگران مهم« بود. فريبا از 

اين موارد بود. دانشــجوی رشتة جامعه شناسی که در خانواده ای سنتی پرورش يافته بود. سه تار می زند و به موسيقی 

سنتی و به ويژه استاد شجريان تعصب خاصی داشت. با اينکه خانواده با نوازندگی اش مشکل داشتند با شور و حرارت 

به فراگيری موســيقی می پرداخت. پرســيديم تحت تأثير کسی به وادی هنر وارد شــده، پاسخ داد برادر بزرگ ترش 

که مهندس برق اســت، بســيار اهل مطالعه است، نويســندگی می کند و روحياتش نيز با او شباهت بيش تری دارد. 

بنابراين، تأثير زيادی نيز روی عاليق او داشــته اســت. مورد ديگر فاطمه دانشجوی الهيات بود که تحت تأثير پدر و 

برادر بزرگ ترش به موســيقی پاپ عالقه مند شــده بود: »يادم می ياد که بابام...يا داداشم مي گفتن اين ها سلطان صدا 

هستن و اين ها...«

اساتيد موسيقی نيز از جمله ديگران مهمی بودند که روی ذائقة موسيقايی برخی از مشارکت کنندگان اثر گذاشته 

بودند. علی از اين موارد بود. وی دانشجوی زبان انگليسی، آهنگساز، و نوازندة پيانو بود. در بخشی از صحبت هايش اشاره 

کرد: »چيزي كه در واقع منو به اين سمت كشوند، در واقع اساتيدي بود كه اطرافم بودن، كساني كه موسيقي رو در واقع 

به معني درستش كار مي كردن...«.

1. Dependability
2. Auditing trail
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 دسل ج. خالصة نعمیج نحقسق

خمیعگما 
طبقمنب 
خمنوهها

ذهئقة 
رویسقمیب 

غملب

نطمق ذهئقة 
فوه م ذهئقة 

خمنوهها

رقولة رحو ی )رنم نوین 
عمرل رؤثو ه  ذهئقد(

هیگو رقوالن رو ه هم ا د 
ع وها عوهرل زرس د هی رؤثو 

ه  ذهئقد

مطابقت سنتیمتوسطفریبا
داشت

تماشای موزیک ویدئو و 
کنسرت موسیقی

دیگری مهم) برادر(، 
مطابقت سبک موسیقی با 
فضای سنتی عرفانی مورد 
عالقة فرد، تشویق استادان

تقریبا مطابقت کالسیکمتوسطعلی
داشت

شرکت در گروه موسیقی 
مدرسه و تأثیر ساز خاص و 

ژانرهای وابسته

استادان موسیقی، فضای 
خاصی که سبک خاص 

ایجاد می کند ) رنگ و بوی 
اخالقی ذائقه(

مطابقت تا پاپمتوسطفاطمه
دیگران مهمحدودی

مقبولیت ظاهر خواننده، 
تبلیغات، هم نوایی با جمع 

)تأثیر گروه همسال(

مطابقت سنتیباالآرش
داشت

خانواده و حضور در فضای 
اجرای زندة موسیقی

گروه همساالن، مطابقت 
نوای ساز خاص با فضای 

عرفانی مورد عالقة فرد

ابتدا مطابقتکالسیکمتوسطناهید

شرکت در کالس های 
موسیقی ساز خاص، در واقع 
تأثیر ساز در گرایش به سبک 

خاص

گروه مرجع )استادان 
موسیقی(، جذابیت 

موزیک ویدئو، خاطره انگیز 
بودن سبک خاص

گروه همساالنعدم تطابقراکمتوسطمسعود

تمایز هویت )تمایز افقی(
جایگاه اجتماعی سبک 

خاص، ایدئولوژی ای که یک 
ژانر خاص موسیقی ارائه 

می کند

بیان اعتراضعدم تطابقراکمتوسطهمایون

 نیاز به کسب هویت 
مستقل و متفاوت از 

خانواده، ساختار شکنی، ابراز 
وجود، نظر استادان )دیگری 

مهم(
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بیان اعتراضعدم تطابقرپمتوسطسعید

موقعیت اجتماعی خواننده، 
گروه همساالن، معروفیت 

یک سبک خاص، هیجان و 
جذابیت موزیک ویدئو

مطابقت سنتیپایینمحسن
دیگری مهمسرمایة فرهنگی قومیداشت

مطابقت کالسیکباالبابک
دیگری مهمداشت

نیاز به ابراز وجود، تشویق 
خانواده و فراهم کردن 
شرایط برای فراگیری 

موسیقی

متوسطـ  کمال
ساختارشکنی و خاص و همذات پنداری با خوانندهعدم تطابقراکپایین

متمایز کردن فرد

در کنار خانواده و اساتيد موسيقی، گروه همساالن نيز از ديگران مهمی بودند که نقش مؤثری در شکل گيری ذائقة 

افراد ايفا کرده بودند. مسعود از اين موارد بود. وی که دانشجوی مهندسی عمران و عالقه مند به موسيقی راک بود گفت: 

»همون دوران راهنمايي يادمه اولين بار متاليكا به دستم رسيد، بعد خوشم آمد...«.

مسعود اشــاره کرد که در ميان گروه دوستان شنيدن اين موسيقی ارزش خاصی دارد: »اكسلوسيوه...چي بهش 

 مي گن؟ يك جور فضاي روشــنفكري شــده، من اگه گوش بدم مثاًل روشــنفكرترم«، » اســتايل خوبي داره كه من 

متال باز باشم«.

با دقت در موارد ياد شده می توان اين فرض را مطرح کرد که خاستگاه طبقاتی افراد به شرطی می تواند منشأ تمايز 

ذائقه های موســيقايی باشد که ديگران مهمی که فرد تحت تأثير آن ها قرار می گيرد از همان طبقه و نيز نمايندة سليقة 

موسيقايی آن طبقه باشند.

ذهئقة رویسقمیب رعأثو هز یورمیة فوا گب قورب

مصاحبه با محسن نوازندة دوتار آشکار کرد که گاه ذائقة موسيقايی نمايان گر سرماية فرهنگی قومی فرد است. محسن 

دانشجوی رياضی محض بود و در خانواده ای پرورش يافته بود که سليقة مسلطش موسيقی مقامی بود، دانشجو و خانواده 

تک سليقه ای بودند. سليقه ای که بر اساس قوميت قوام يافته بود. »اول دوتار رو از برادرم ياد گرفتم، بعدش خودم هم كار 

كردم، پدر بزرگم هم استاد دوتار هستن«، » دوتار چون ساز محلي خود منطقه ما بود« همان گونه که مالحظه می کنيد 

هههرد ی  دسل ج. خالصة نعمیج نحقسق

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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ذائقه در اينجا ابزاری برای تمايز عمودی و طبقاتی نيست بلکه نوعی تمايز افقی و هويتی است. نکته ای که ترينکس نيز 

بدان اشاره کرده است.

ذهئقة رویسقمیب ه   میگما هزه  هععوهض 

از مقوالت درخور توجهی که برخی از مشارکت کنندگان اظهار می داشتند، اعتراض بود. به مورد همايون دقت کنيد. وی 

دانشجوی عمران، نوازندة گيتار الکتريک و عالقه مند به سبک راک بود. خانواده اش تالش می کرد تا وی را به ژانر سنتی 

متمايل سازد اما، به خاطر تضاد فرهنگی و ارزشی بين دانشجو و خانواده، موسيقی ابزاری برای شکل گيری هويت ممتاز 

و غالب در مقابل خانواده شده بود.

»مادرم...سرزنش هميشگي و يكسره اي به من داشت و درگيري كه به صورت مسلسل وار با هم داشتيم ... يك جوري 

به خاطر جبهه گيري ...چون مادرم اينجور مي گه پس من فكر كنم نه پس عكسش درسته«. آنچه مشخص است موسيقی 

برای همايون ابزاری برای تمايز فردی و اعتراضی عليه خانواده و جامعه بود. »حاال ممكنه اين جوري باشــه كه در من 

هم فقط جبهه گيري به وجود بياد«. خانواده سعی داشته تا ذائقة دانشجو را به سمت ژانر سنتی متمايل سازد. جايی که 

قدرت شکل گرفته، مقاومت نيز در برابر آن ايجاد شده و در اين مورد سليقة موسيقايی ابزاری برای مقاومت بوده است. 

مالحظه می شود مفهوم خطی که بورديو در مورد تأثير سرماية فرهنگی طبقاتی بر ذائقة موسيقايی به آن توجه دارد در 

اينجا مفهومی ديالکتيکی به خود گرفته است. 

اعتراض صرفًا به خانوادة افراد محدود نمی شود. گاهی اين اعتراض جنبه سياسی- اجتماعی به خود می گيرد. اظهارات 

سعيد در همين راستاست. وی دانشجوی مهندسی مکانيک و طرفدار موسيقی رپ بود. فرد معترضی بود و دغدغة مسائل 

اجتماعی و سياســی را داشت. خود را فرد اجتماعی و برونگرايی می دانست. سعيد در گفته هايش اشاره می کرد که »رپ، 

بيان كنندة اون درد و رنج و مسائل اجتماعيه«. به دليل اعتراض هايی که در وجودش داشته به سوی موسيقی رپ گرايش 

پيدا کرده بود: »رپ خوندن مال درده، مال يك قشر پايين جامعه است ... انگار حرف هاي دل منو می زنه، من آروم می شم.«

نأثسو آ میب فوه م یمزی خمص

از مقوالت جالب اظهارات برخی از مشــارکت کنندگان، تأثير آشــنايی افراد با ســازی بود که می نواختند. علی )همان 

دانشجوی زبان انگليسی(گفت که » يكي از داليلي كه در واقع من وارد موسيقي كالسيك شدم، همين ساز اولي بود كه 

انتخاب كردم و خوب با همون ساز هم موندم«. ناهيد دانشجوی مهندسی کشاورزی از ديگر موارد تأييدکنندة اين مقوله 

بود. ذائقة موســيقايی وی قبل از آشــنايی با ساز ويولن، همانند خانواده اش، پاپ بود. اما از زمانی که با ويولن آشنا شده 

بود به موسيقی سنتی عالقة ويژه ای پيدا کرده بود. فريبا )مورد اول( نيز گفت که ابتدا يادگيری سنتور را دنبال کرده اما 

بعد از آشنايی با سه تار، سراغ ساز ديگری نرفته است.
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نأثسو هیدا ه وهی رویسقب

بابک دانشــجوی زيست شناســی و نوازندة پيانو و گيتار بود. به عنوان فردی که در ژانر کالسيک فعاليت می کند برای 

مصاحبه معرفی شد. از موارد جالب توجهی که می توان بدان اشاره کرد تأثير ديدن نوازندگی دوستش در دوران کودکی 

بود. اين نکته در صحبت های برخی ديگر از مشــارکت کنندگان نيز منعکس شده بود. آن ها به خاطرة رفتن به کنسرت 

موسيقی و يا ديدن موزيک ويدئو اشاره کردند و تأثير آن را روی ذائقة خود تأييد می کردند.

نأثسو ذهئقد امی فوا گب ا وی هیگو 

در مصاحبه  با فريبا، مشارکت کنندة اول، به مقولة فرعی ديگری برخورديم. فريبا گرايش خاصی به ادبيات عرفانی داشت 

و موسيقی سنتی و به ويژه سه تار می توانست اين عاليق عرفانی را برآورده سازد. همين امر سبب شده بود گرايش خاصی 

به ســه تار داشته باشد. بنابراين، می توان گفت که گاهی ديگر ساليق هنری و فرهنگی فرد می تواند ذائقة موسيقايی او 

را تحت  تأثير قرار دهد.

نأثسو اهذهن پ ده ی م خوهن دا

کمال، آخرين مشــارکت کنندة ما، به نکتة جالبی اشــاره کرد. وی دانشجوی روانشناســی و نوازندة گيتار بود و سبک 

اصلی  خود را راک می دانســت. از 23 ســالگی، در پی آشنايی با خواننده ای که ظاهر، صدا، و افکارش را بسيار نزديک به 

خود يافته، به ســبک اين خواننده، »راک شــرقی« ) به بيان خود فرد(، عالقه مند و مقلد وی شده بود: »به خاطر اينكه 

اون خواننده از لحاظ ظاهري خيلي شــباهت به من داره يعني شعرهايي كه مي خونه دقيقًا عقايد منه، كارهايي كه من 

مي خواستم انجام بدم ...«. در اين مورد، همذات پنداری فرد با خوانندة مورد عالقه اش کل ذائقة موسيقايی پيشين وی را 

تحت الشعاع قرار داده بود. »من اصاًل موسيقي راك، موسيقي متالو قباًل خودم متنفر بودم«، »از زماني كه با اين خواننده 

آشنا شدم يعني هم به شدت به اين خواننده عالقه مند شدم، هم سبكش که راكه«. مالحظه می شود که چگونه فرديت، 

درونيات، و مســائل ناشناخته می تواند در ذائقة موسيقايی فرد تأثير بگذارد. اين مورد کاماًل نشان می دهد که تحليل و 

بررســی ذائقة موســيقايی گاهی ما را به سرزمين ناشناخته ها می برد و هميشه بايد اين انتظار را داشته باشيم که تحت 

 تأثير عامل ناشناخته ای ذائقة موسيقايی فرد تغيير کند يا به گذشته بازگردد.

بحث و نتیجه گیری
هنگام طرح مســئلة تحقيق و نيز بيان چارچوب مفهومی پژوهش اشــاره کرديم که تئوری تمايز طبقاتی محور ادبيات 

نظری و تجربی حوزة مطالعاتی جامعه شناسی موسيقی بوده است. اکنون در انتهای اين پژوهش يافته های خود را در برابر 

مدعيات نظری نظرية تمايز قرار می دهيم. نخستين مطلبی که بايد به آن اشاره کنيم اين است که از ميان يازده موردی 

که با آن ها مصاحبه کرديم تنها در يک مورد )آرش( ذائقة موســيقايی فرد کاماًل متأثر از طبقة اجتماعی وی و ابزاری 

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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برای تمايز بود. مصاحبه با ده مورد ديگر ما را به اين نتيجه رســاند که احتمااًل مفهوم ذائقة موسيقايی در ايران معمواًل 

ابزاری برای ايجاد تمايز فرهنگی طبقاتی نيست و عوامل ديگری در شکل گيری ذائقة افراد مؤثر است. عواملی مانند گروه 

همســاالن، تشويق اساتيد موسيقی، آشنايی با يک ســاز خاص، همذات پنداری با خواننده، ديدن اجراهای موسيقی، و 

اعتراض و مقاومت عليه اقتدار خانوادگی و اجتماعی، همه و همه بيانگر اين نکته است که ذائقة موسيقايی فرد، بيش از 

آنکه جلوه گاه جايگاه فرد در يک ساختار معين باشد، محصول پراکسيس وی در درون اين ساختار است. ذائقة فرد امری 

از پيش تعيين شده نيست بلکه برايند تعامل همه جانبة ويژگی های فردی و خاستگاه اجتماعی اوست.

 نکتة ديگر مکانيسم تأثيرگذاری خاستگاه اجتماعی روی ذائقة افراد است. اين مکانيسم صرفًا از طريق تمايزگذاری 

ميان ما و آن ها نيســت. بلکه اين تأثيرگذاری می تواند از طريق فرصت هايی باشــد که يک ســاختار در اختيار فرد قرار 

می دهد. برای مثال، يکی از مشارکت کنندگان ما )علی( اشاره کرد که حضور در يک مدرسة غيرانتفاعی خاص و شرکت 

در گروه های موسيقی در دبيرستان به وی امکان عالقه مندی به موسيقی کالسيک را داده است. البته ظاهراً حضور در 

يک مدرســه غير انتفاعی نيز معنای طبقاتی دارد، اما به واقــع در اين مورد خانواده آگاهانه به دنبال ايجاد تمايز نبوده 

اســت. بلکه فقط برای وی امکان دســتيابی به عالقه اش را فراهم کرده بود. فراموش نکنيم که در جامعة ما کم نيستند 

افرادی که مانند علی واقعًا به نواختن پيانو عالقة وافر دارند اما هيچ گاه جايگاه اجتماعی اشــان اجازة فکرکردن به آن را 

نمی دهد. بنابراين، گاه خاســتگاه طبقاتی افراد از مســير فرصت سازی و فرصت سوزی و نه از رهگذر تمايز، ذائقة هنری 

آن ها را تحت  تأثير قرار می دهد.

نهايتًا به نکات باال اضافه می کنيم که اگر ذائقه ابزاری برای تمايزيابی اجتماعی باشد، اين تمايز فقط در شکل تمايز 

طبقاتی جلوه گر نمی شــود. گاه افراد ســليقة موسيقايی خود را چون ابزاری برای بيان هويت اجتماعی ممتازشان به کار 

می گيرند. هويت يک فرد معترض يا وابســته به يک گروه قومی خاص به بهترين نحو به وســيلة ساليق موسيقايی وی 

منعکس می شود. در اينجا نيز موسيقی ابزاری برای ايجاد برتری يا پرهيز از کهتری اجتماعی نيست بلکه راهی برای بيان 

خويشتن خويش است. به عبارت ديگر، موسيقی هميشه ابزار مرزبندی های اجتماعی نيست بلکه در برخی موارد، راهی 

است برای ابراز مرزهايی که ميان افراد و اجتماعات وجود دارد.
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