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بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی
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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 ذائقههاي مصرف فرهنگي و تمايزات
طبقاتي دو نظرية شاخص وجود دارد .در يك سو ،پيروان بورديو 4كه معتقدند طبقات اجتماعي باال ،ذائقة موسيقايي باال
دارند و افراد طبقات اقتصادي و اجتماعي پايين به ژانرهاي كممنزلت گوش ميدهند .در سوي ديگر ،پيروان پيترسون
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معتقدند ذائقة طبقات باال التقاطي و ذائقة طبقات پايين تكبعدي اســت .در اين پژوهش ،بر آن بوديم تا ،با استفاده از
روشهای کیفی ،تأثیر بســترهای فرهنگی و اجتماعی گوناگون و نقش عاملیت را در مواجهه با این بسترها ،ژرفکاوانه
بررسی کنیم .این نوشتار برآمده از تحقیقی است که ،با بهرهگیری از تکنیک مصاحبة عمیق ،به مطالعة ذائقة موسیقایی
یازده دانشــجویی پرداخته است که هر یک تقريباً طرفدار یکی از سبکهای معروف موسیقی بودند .یافتههای پژوهش
حاضر حکایت از آن داشت که هرچند تئوریهای مرتبط با ذائقة موسیقی در بعضی از موارد تأیید میشود ،بهنظر میرسد
در جامعــة ایران متغیرهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که ذائقة موســیقایی افراد را متأثر میکنند ،نظیر گروههای
مرجع ،ســاز منتخب فرد ،گروه همســاالن ،تأثیرات بصری (جذابیت موزیکویدئو برای مخاطب) ،شخصیت خواننده و
دانش موسیقایی.
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بیان مسئله
تا کنون ،دربارة ذائقة موســیقایی افراد و عواملی که آن را متأثر میســازد ،مطالعات نظــری و تجربی فراوانی به انجام
رسیده است .معالوصف این تحقیقات نتایج همسویی را عرضه نمیکنند .برای مثال ،كوهن ون آيک 1پژوهشی در کشور
هلند با عنوان «تمايز اجتماعي در الگوهاي ذائقة موسيقايي» در سال  2001انجام داد که نتیجة آن با نظریة پيترسون
مطابقت ميكند .فيليپ كالنژن 2هم در سال  2007پژوهش 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 [ .]7در مقابل ،یافتههای تحقیق
الن وارد ،ديويد رايت و مادست گايو كال در انگلستان همچنان مؤید نظرية بورديو است [ .]8در ایران نیز نتایج متفاوتي
مشــاهده شده اســت .برای نمونه ،رضا صمیم در پایاننامة خود میان پایگاه اجتماعی و میزان مصرف موسیقایی رابطة
مثبت و معنادار بهدســت آورده اســت [ .]3درحالی 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 ميسازد [.]4
نظر به نتایج متفاوت و گاه متضاد بهدستآمده و قدرت تبیین اندک برخی از متغیرها نظیر سرمایة فرهنگی ،برخی
از پژوهشگران پیشنهاد کردهاند که ،با بهره جستن از روشهای کیفی ،به عوامل دیگری نظیر عاملیت در بررسی ذائقة
موسیقایی توجه شود [ ،4ص.]156
بر این اســاس ،با توجه به گسترش فناوریهای ارتباطی و دسترسی آسانتر به منابع موسیقایی و نیز ویژگیهای
خاص جامعة ایران مانند بافت مذهبی و سنتی آن ،این تحقیق کوشش کرده است تا با انجام پژوهش کیفی ،مکانیسمهای
علّی مؤثر بر ذائقة موسیقایی افراد را واکاوی و از این رهگذر تئوریهای مطرح این حوزه را مجدداً ارزیابی کند و به اين
سؤال پاسخ دهد كه این تئوریها تا چه حد میتوانند الگوي مصرف موسيقي افراد را توضیح دهند.

سليقة موسیقایی افراد در آیینة مطالعات تجربی و نظری
پژوهش دربارة جامعهشناســي موسيقي ادوارگوناگونی را پشت سر گذاشــته است .در آغاز قرن بیستم و تحت تأثیر
مکتب شــیکاگو ،بررسی موســیقی راهی برای بازنمایاندن تجربة مردم و بهویژه پيوستن مهاجران به زندگي روزمرة
آمريكايي بود .پس از آن ،پژوهشگران توجه خاصی به توليد موسيقي کردند .مسئله اين بودكه چگونه موسيقيدانان
در شــبكهاي از ارتباطات اجتماعي و با برداشــت از زمانه و دنياي اجتماعي ،نوع خاصي از موسيقي را توليد ميكنند.
بهعبارت دیگر ،کانون توجه اين نســل از تحقیقات چگونگي تأثيرگذاردن دنياي اطراف بر موســيقيدانان وكار آنها
بود [.]9
1. Van Eijk, Koen
2. Philip Coulangeon
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در ادامه ،نوبت به نقدهای گزندة آدورنو به موسیقی پاپ رسید .آدورنو موسیقی پاپ را ابزاری برای ایجاد و بازتولید
کنترلهای اقتدارگرایانه میدانست که با تمرکززدایی و نیز تکرار یک قطعه ،ذائقة افراد را مبتذل میسازد و آنها را به
دوران کودکی باز میگرداند [.]10
با ظهور مکتب بیرمنگام در انگلیس ،نسل جدیدی از تحقیقات دربارة موسیقی آغاز شد .مكتب مطالعات فرهنگی
بیرمنگام با تركيبي از تاريخ اجتماعي انگليســي ،نظرية نوماركسيستي فرانسوي ،و كار ميداني سعي میكرد نشان دهد
جوانان چگونه خردهفرهنگهاي خود را در چارچوب موســيقي درك ميكنند .به عبارتي ،ســؤال اين بود كه موسيقي
چگونــه يــك هويت جمعي به نام خردهفرهنگ را به صورت يك كليت بازتاب میکند و در دســترس تجربة گروه قرار
مي دهد [.]9
در کنار مطالعات کیفی پیروان مکتب مطالعات فرهنگی ،برخی محققان در ابتداي دهة ١٩٧٠با امکانپذیر شــدن
پردازشهای رایانهای متمایل شــدند تئوریهای مرتبط با جامعهشناسی موســیقی را مطرح کنند و بیازمایند .بورديو
تأثيرگذارترين متفكر اين جريان بود .وی بر این باور بود که اعضاي يك گروه طبقاتي مشخص سبك زندگي يكسان و
يكنواختي دارند كه ناشــي از شباهت سرماية فرهنگي اعضاي اين طبقه است .همچنین ساختار رفتار مصرف فرهنگي
هر فرد براســاس تركيب سرماية فرهنگي طبقاتي وي و جايگاه وي در سلسله مراتب طبقاتي شكل ميگيرد .بنابر این
دو گزاره ،بوردیو به این نتیجه رسید که ميدانهای فرهنگي ساختاري عمودي دارند و طبقات باال ،كه فرض ميشود از
سرماية فرهنگي بيشتر و پرارجتري برخوردارند ،سبك زندگي و مصرف فرهنگي متعاليتر و با پيچيدگي نخبهگراتري را
برمیگزینند .در عوض ،طبقات پايين سرمايه فرهنگي كمتر و الگوي مصرف فرهنگي عامه پسندتري دارند .اين تفاوتها
نیز به نوبة خود در مصرف ژانرهاي فرهنگي گوناگون توسط طبقات باال و پايين جامعه خود را نمایان میسازد [.]9
در مقابل ،گروهی از محققان مفروضات بوردیو را به چالش کشیدند .برخي از منتقدان ،با حفظ مفهوم کانونی نظریة
بوردیــو ،تــاش کردند تا این نظریه را جرح و تعدیل کنند .برای مثــال ،دیمگیو معتقد بود که نميتوان خط تمايزات
طبقاتي ذائقههاي فرهنگي رابهدقت ترسيم كرد .همبستگيهايي ميان ذائقهها و جايگاههاي طبقاتي وجود دارد ،اما اين
همبســتگيها ضعيف است و الگوي توزيع طبقاتي ذائقهها نيز دقيق و تعريفشده و مشخص نيست [ .]11گروهی نیز
عنوان کردند که در دنياي جديد ميدانهای فرهنگ افقی شــده است .بنابراین ،در بررسی ذائقة موسیقایی افراد ،توجه
به دیگر تمايزات اجتماعی شــایان اهميت اســت .در این راستا ،ترينكنس 1از ســه نوع سرماية فرهنگي متعالي ،پاپ و
قومي سخن گفت .به اعتقاد وي ،در عرصة سرماية فرهنگي متعالي ،طبقه عنصری تعيينكننده است .در زمينة سرماية
فرهنگي پاپ ،طبقه و قوميت به يكســان تأثير دارند و سرماية فرهنگي قومي تحت تأثير قوميت است .بهعالوه ،مصرف
فرهنگي قوميتهايی كه هنوز در جريان فرهنگ مســلط جامعه حل نشــدهاند بيش از آنكه بر مبناي الگوهاي طبقاتي
باشد ،برمبناي قوميت تمايز مييابد [.]12
1. Trienekens
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از معروفتریــن منتقدانــی که نظریــة بوردیو را دربارة تمایز طبقاتی بازبینی کرده ،ریچارد پيترســون اســت.
وی بر آن اســت کــه در اوضاع فعلي جهان ،الگــوي قرارگرفتن ذائقههاي فرهنگي هرمي معكوس اســت .در باالي
هــرم ،نخبگان قراردارند كــه حجم اجتماعي اندكي دارند ولي تعداد و نوع ژانرهــاي هنري و فرهنگياي كه مصرف
ميكنند بســیار اســت .در پايين هرم نيز طبقات پاييــن با تنوع محدود ژانرهاي مصرفــي قرارگرفتهاند .به عبارتي،
نــوع ژانرهــا و تمايز دقيق ميان محتواي ژانرها نيســت كه ذائقة طبقــات باال و پايين را از هم جــدا ميكند ،بلكه
تنــوع و تعداد ژانرهاســت كه چنين ميكند .در نظر وي ،ذائقة طبقات باالدســتي التقاطــي 1و ذائقة طبقات پايين
تكبعدي 2است [.]13
چنانکه مالحظه میشــود ،با وجود همة انتقادات ،تمامینظرهای یادشده این پیشفرض را پذیرفتهاند که ذائقة
موســیقایی افراد وابسته به موقعیت اجتماعی آنهاســت .برخی از منتقدان با رد این نظر اظهار کردهاند که ذائقههاي
فرهنگي و ايدهها و الگوهاي مصرف فرهنگي بخشي از يك نگاه اخالقي ،اجتماعي ،و ارزشهاي فرهنگي گستردهترند و
به اين سادگي نميتوان آنها را به جايگاههاي طبقاتي در هر زمان و مكاني ربط داد .بنابراین ،رابطة مشاهدهشده ميان
مصرف فرهنگي و جايگاه طبقاتي ،كه بورديو از آن ســخن ميگويد ،بيش از حد وابســته به اوضاع فرهنگي و اجتماعي
دهة ١٩٦٠در پاريس است [.]14
گروه دیگری از منتقدان این مســئله را مطرح کردهاند که بورديو ،با تأكيد بر ماهيت طبقاتي ذائقهها ،تأثير عوامل
شــخصي نظير ميزان مدنيت فرد ،احساســات جمعي ،تكنيكهاي مدسازي [ ،]15داوریهای دینی ،و تقلید [ ]4را در
شكلدادن به ذائقهها به فراموشي سپرده است.
بر اســاس این انتقادات ،نسل جدیدی از پژوهشهاي جامعهشناسي موسيقي ،با محور قرار دادن عاملیت ،انجام
شــد .در این تحقیقات ،موســیقی یک نقشــة ذهنی ،تکنولوژی ابــراز خود ،و منبعي براي معانــي زندگي روزمره و
مديريت هویتی تلقی میشــد .در این دیدگاه جدید ،موسیقی فقط رسانهای دربارة جهان تصور نمیشد بلکه منبعی
برای ســاختن جهان نیز بود .بنابراین ،ديگر مهم نبود كه موســيقي چه رازهايي را كشــف ميكند يا دربارة جهان
چه اطالعاتي ميرســاند ،بلكه مهم اين بودكه موســيقي چه كارهايي را امكانپذير ســاخته و براي شنوندگانش چه
معنایی دارد [.]9
نهایتاً باید اشاره کرد که همزمان با گسترش نگرشهاي فمينيستي در علوم اجتماعي و تقويت مباحثات جهانيشدن
و نظريههاي پستمدرنيستي مصرف فرهنگي ،نسل دیگری از پژوهش دربارة موسيقي به ظهور رسیده است .در اين نسل
از مطالعات ،جنسيت و نقش زنان در موسيقي ،رابطة فضاي شهري و مصرف فرهنگي ،تأثير جهانيشدن در موسيقي و
خصوصاً موســيقيهاي محلي در كانون مباحثات جامعهشناسي موسيقي قرارگرفت .اين نسل خصايص انتقادي فراواني
1. Omnivores
2. Univores
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دارد .تعلق نظري اين نسل به فمينيسم ،پستمدرنيسم و نوعي نقد جهانيشدن در عرصة فرهنگ و از ميان رفتن صور
فرهنگي محلي وجه انتقادي آن را تقويت كرده است [.]9
بــا دقت در ســیر تاریخی مطالعــات نظری و تجربی دربارة ذائقة موســیقی ،میتوان به این نتیجه رســید که،
همزمــان با پیچیدگی و تنوع روزافزون تعامالت افراد در ســطوح ملی ،محلی ،و جهانی ،پژوهشــگران بیش از پیش
به این نتیجه میرســند که ذائقه محصول پراکســیس اجتماعی عاملیت و ساختار اســت .بنابراین ،شناخت سالیق
موســیقایی افراد در گرو درک نحوة مواجهة آنها با بسترهای فرهنگی ،اجتماعی ،و اقتصادی خاصی است که در آن
زندگی میکنند.

چارچوب مفهومی
از مجموع مطالعات نظری و تجربی دربارة ذائقة موســیقایی افراد ،چنین برداشــت میشود که ،در مقام توصیف ،دو
دســته نظریه وجود دارد .گروهی بر این باورند که در میان گروهها و دســتههای اجتماعی گوناگون همســانی ذائقه
وجود دارد .در مقابل ،گروهی نیز بر آناند که در جهان معاصر بیش از پیش ســایق موســیقایی افراد گونهگون شده
اســت .چان و گلدثروب دستة اول را ،که عمدتاً بر محور تئوری تمایز بوردیو استوار شده است ،نظریههای همسیاقی
و گروه دوم را ،که عمدتاً در انتقاد به تئوری بوردیو شــکل گرفته اســت ،نظریههای دگرسیاقی نام نهادهاند قاسمی و
صمیم.)1387 ،
در مقام تبیین نیز ،تئوری بوردیو همچنان کانون توجه بسیاری از نظریات است .برخی مانند پترسون تأثیر تمایزات
طبقاتی را در ذائقة افراد میپذیرند اما این تأثیر را محدود و محصور به گروههای فرودست میکنند .برخی دیگر به این
نتیجه رسیدهاند که تمایزات دیگر اجتماعی نظیر قشربندیهای قومی و نژادی نیز میتواند نقش مؤثری در شکلگیری
ذائقة موسیقایی افراد داشته باشد .در برابر این نظریات ،برخی از محققان بر این باورند که انواع تمایزات افقی و عمودی
در برابر عوامل فردی و زمینهای نظیر نظام ارزشهای فردی ،استعداد ،تقلید و نظایر آن سهم بیشتری در شکل دادن
به ذائقة فرد ایفا میکند.
با توجه به بحثهای مطرحشــده ،پرســش آغازین این پژوهش صورت شفافتری به خود میگیرد .اکنون میتوان
پرسید که:
الف) آیا تمایزات طبقاتی بر ذائقة موسیقایی افراد مؤثر است؟
ب) آیا مکانیسم تأثیرگذاری طبقة اجتماعی افراد (در صورت تأثیرگذاری) بر ذائقة آنها همانند آن چیزی است که
بوردیو به آن اشاره کرده است؟
ج) در صورتی که ذائقة موسیقایی افراد برخاسته از خاستگاه طبقاتی آنها نباشد چه عوامل دیگری ذائقة آنها را
شکل میدهد و از طریق چه مکانیسمی این فرایند محقق میشود؟
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روششناسی
کمی فقط روشی بهصرفه برای تولید داده است؛ درحالی که روشهای
انتخاب روش :اوورمان مدعی اســت که روش ّ
1

کیفــی قادرند تبیینهای علمی و حقیقی از واقعیات عرضه کنند (فلیک .)39 :1388 ،2در مورد این اظهار نظر حرف و
حدیث بسیار است ،اما با توجه به اینکه تا کنون تئوریهای مطرحشده در خصوص ذائقة موسیقایی افراد ،در بسترهای
گوناگون فرهنگی و اجتماعی ،قدرت تبیین متفاوتی داشتهاند و نیز مطالعات اخیر توجه بیش از پیشی به نقش عوامل
زمینهای و پراکسیس عاملیت با این بسترها نشان دادهاند برخی از محققان پیشنهاد کردهاند که از روشهای موردمحور
برای کشف مکانیسمهای علّی اثرگذار بر این پدیده استفاده شود [.]16
انتخــاب راهبرد :با توجه به هدف این پژوهــش ،ارزیابی تئوریهای مربوط به ذائقة موســیقایی افراد از نمایی
نزدیکتر ،مطالعة موردی توضیحی ،3ابزاری 4و جمعی 5مناسبترین راهبرد پژوهشی این تحقیق است .یین 6بر آن است
که وقتی پژوهشــگران به دنبال کشف روابط علّی میان پدیدهها هستند ،مطالعة موردی توضیحی مناسبترین راهبرد
پژوهشی است [ .]17از سویی دیگر ،با توجه به دستهبندی [ ]18پژوهش حاضر از نوع مطالعة موردی ابزاری است .چرا
که به جای تمرکز محقق بر موردهای خاص و بر درک بهتر موقعیتها و تئوریهای توضیحدهندة آن موقعیتها استوار
شــده است .نهایتاً پژوهش ما طبق دستهبندی برخی از پژوهشگران [ ]19از نوع مطالعات موردی جمعی است چرا که
درصدد است ،با بررسی موارد گوناگون ،وجوه مشترک و متفاوت آنها را دریابد.

تکنیک گردآوری اطالعات
به عللی چند ،شــیوة مصاحبة عمیق را برای گردآوری اطالعات برگزیدیم .نخســت اینکه در این شیوه نوعی شراکت و
مفاهمة ضمنی هســت که غالباً در سایر شیوههای گردآوری اطالعات نیست .به این ترتیب ،هرگونه سوءتفاهم از سوی
مصاحبهگر یا مصاحبهشونده میتواند به سرعت مشخص و برطرف شود و این چیزی است که در مورد تکمیل پرسشنامه
و اجرای آزمون امکانپذیر نیست .عالوه بر آن ،در تکنیک مصاحبة عمیق ،سرعت و کیفیت نسبی مصاحبههای رودررو
باالست و ،از نظر هدایت مسیر مذاکره ،این نوع مصاحبه بسیار انعطافپذیر است [ ،1ص.]155
انتخاب موارد :فرد هالیدی میگوید محیط پژوهش باید دارای حسی از حد و مرز باشد ،تأمینکنندة انواع دادههای
مربوط و مرتبط باشد ،از غنای کافی برخوردار باشد ،به اندازة کافی کوچک باشد و دسترسی به محیط امکانپذیر باشد
1. Oevermann, U.
2. Flick, Uwe
3. Explanatory case study
4. Instrumental case study
5. Collective case study
6. Yin
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[ ،1ص  .]56بر این اســاس ،به علت ارتباطی که با کانون موسیقی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد داشتیم ،جامعة
هدف خود را دانشجویان این دانشگاه قرار دادیم.
از ســویی دیگر ،هدف پژوهش حاضر این بود که مکانیسمهای علّی مؤثر در ذائقههای موسیقایی مصاحبهشوندهها
را واکاوی کند و از این رهگذر دیالوگی میان تئوریهای این حوزة پژوهشی و واقعیتهای موجود برقرار کند .بنابراین،
با اســتفاده از راهبرد نمونهگیری هدفمند -انتخاب موارد غنــی از اطالعات -به دنبال افرادی بودیم که به یکی از چند
ژانر مهم موســیقی (سنتی ،کالسیک ،پاپ ،رپ ،راک و موسیقی مقامی) گرایش داشتند .در این راستا ،از طریق کانون
موسیقی ،نمونههایی را که تیپهای شاخص ژانرهای یادشده بودند شناسایی و ،از طریق پیامک و تلفن ،زمانمصاحبه را
هماهنگ کردیم .الزم به ذکر است که در بعضی موارد انتخاب نمونهها به روش گلوله برفی بود و در مواردی که امکان
پیدا کردن نمونة مناســب نبودنمونهها با معرفی از طریق روابط دوستانه و فامیلی انتخاب شدند .ماحصل این تالشها،
مصاحبة عمیق با یازده دانشجویی بود که در ژانرهای کالسیک ،سنتی ،پاپ ،راک ،رپ ،و موسیقی مقامی فعالیت داشتند.
ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه ضبط صوت بود که با هماهنگی قبلی مصاحبهشونده استفاده کردیم .وقتی
زمان مصاحبه را با مصاحبهشوندگان هماهنگ میکردیم ،اطالعاتی کلی دربارة مصاحبه به آنها میدادیم و میگفتیم
نیاز اســت صدای آنان ضبط شــود .همچنین ،بعد از هر مصاحبه و تقریباً بالفاصله پس از آن ،دادههای ضبطشــده را
رونوشتبرداری و کنشها و تعامالت مشاهده شده را ثبت میکردیم .در عین حال ،تالش کردیم که احساسات و لحن
صدای مخاطب و حاالت گوناگون بیان وی هنگام مصاحبه را نیز درج کنیم.
هر مصاحبه معموالً یک ســاعت و نیم تا دو ســاعت به طول میانجامید .برقراری ارتباط با مصاحبهشوندگان روند
تقریباً زمانبری بود .با توجه به آشــنا نبودن دانشــجویان با این روش ،الزم بود برای آنها مختصری از موضوع تحقیق،
ال آن را تجربه کرده بودند ،بگوییم.
روش آن و مقایسة آن با روش کمی و تکمیل پرسشنامه ،که همة مصاحبهشوندگان قب ً
موضوع برای دانشجویان جذابیت داشت .و اکثر مصاحبهشوندگان بعد از پایان مصاحبه از آن رضایت داشتند و برای اینکه
ال تشکر میکردند .سعی در
به آنها فرصت داده شــده بود صحبتهایشان را ،آنگونه که میخواستند ،بیان کنند متقاب ً
برقراری ارتباط صادقانه و دوستانه باعث شد که مصاحبهشوندگان به راحتی نظرات و تجربیات خود را اظهار کنند .قبل
از مصاحبه به دانشجویان اعالم کردیم که با اینکه سؤاالت دربارة موسیقی است اگر سؤالی را دوست نداشتند میتوانند
ال محرمانه خواهد ماند .در حین مصاحبه نیز اگر پاسخگو در مورد خاصی
پاسخ ندهند و اینکه اسم و مشخصات آنان کام ً
تمایلی به اظهار نظر نداشت از کنار آن گذشتیم.
نهایتاً شایان ذکر است از آنجاکه در مصاحبة عمیق ارتباط صمیمانهتری با مخاطب برقرار میشود ،مصاحبهشونده
احساسات درونی خود را بازگو میکرد ،بنابراین در مواردی که احساس کردیم سؤال کردن از وضعیت سرمایة اقتصادی و
فرهنگی خانواده باعث اشکال اساسی در برقراری ارتباط با مخاطب خواهد شد بهطور بسیار ضمنی و از سایر صحبتهای
مصاحبهشونده طبقة اجتماعی وی را تقریبی تعیین کردیم.
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سؤالهای مصاحبه :در طراحی فرایند مصاحبه و سؤالهای آن ،موضوعاتی را که باید سؤال میشد از پیش معین
و سعی کردیم طی مصاحبه به موضوعات پیشبینی شده پاسخ دهیم .بنابراین ،مصاحبه را با سؤالی کلی دربارة فعالیت
موسیقایی مصاحبهشونده ،برای تشخیص ذائقه و ژانر موسیقایی مورد عالقهاش ،آغاز میکردیم .به التقاطی یا یکبعدی
بودن ذائقة فرد ،تغییر ذائقة احتمالی ،موسیقیهایی که مورد عالقة اونبودند و عوامل مؤثر در انتخاب نوع موسیقی توجه
داشتیم و سعی کردیم مواردی از جمله طبقة اجتماعی ،سرمایة فرهنگی ،دانش موسیقایی ،باورهای دینی و ارزشهای
خانوادگی ،تأثیر فرد مرجع ،تأثیر رســانهها و همچنین احساسات فرد در هنگام شنیدن موسیقی ،کاربردهای موسیقی
در زندگی روزمرة فرد ،و روشهای دسترسی به موسیقی مد نظر قرار گیرد .در عین حال ،سؤالها به صورت باز مطرح
شــد و راه برای هرگونه یافتة غیرمنتظره و برنامهریزینشــده باز بود و گردآوری دادهها تا زمانی که وجوه اصلی دادهها
جنبه تکراری بیابند ادامه یافت .در پایان ،از مصاحبهشوندگان میپرسیدیم اگر به جای مصاحبهگر باشند ،برای دستیابی
به عوامل مؤثر در ذائقة موسیقایی ،چه سؤالی خواهند پرسید که بدینترتیب مصاحبهشوندگان فعاالنهتر در این تعامل
شرکت کردند و بعضاً مواردی را بیان کردند که در مصاحبههای بعدی مورد پرسش و مورد نظر قرار گرفت.

تحلیل دادهها
پس از پیادهســازی مصاحبهها و تبدیل آنها به متن ،پاسخهای مشارکتکنندگان را ،با استفاده از شیوههای کدگذاری
آزاد و محوری اشــتراوس و کوربین ( ،)1998برای تلخیص دادهها ،رمزگذاری کردیم .بدینترتیب ،داللتهای مضمونی
گفتههای مصاحبهشوندگان در قالب مقولههای مشخص دستهبندی شد.

اعتبار 1و پایایی 2پژوهش
پیش از پرداختن به بحث اعتبار و پایایی این پژوهش ،الزم به ذکر اســت که برخی از پژوهشــگران مانند لینکلن و گوبا
( )1985با بهکار بردن این اصطالحات در تحقیقات کیفی مخالفاند .آنها مفهوم اعتبارپذیری 3را جایگزین کیفی معیار
اعتبار درونی کردهاند .این معیار به درجة اعتماد به واقعی بودن یافتهها برای شرکتکنندگان در پژوهش و زمینهای که
این پژوهش در آن انجام شده است بستگی دارد [.]1
برای تأمین اعتبارپذیری این پژوهش ،از دو ابزار بازرسی خارجی (نظارت اساتید راهنما و مشاور بر مراحل تحقیق)
4

و تبادل نظر با همتایان( 5افرادی که ســروکاری با این پژوهش نداشــتند) اســتفاده کردیم .اعتبار بیرونی تحقیق ،که
1. Validity
2. Reliabiliy
3. Credibility
4. Exernal Audits
5. Peer debriefing
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معادل آن در پژوهشهای کیفی انتقالپذیری اســت ،برای این پژوهش کاربردی نداشت ،زیرا ما به دنبال تعمیمپذیری
نتایج تحقیق خود نبودیم ،بلکه هدف کشف عوامل محتمل مؤثری بود که در بستر فرهنگی ـ اجتماعی ایران در ذائقة
افراد مؤثر است .پایایی یافتهها نیز ،که با عنوان قابلیت اعتماد 1در پژوهشهای کیفی از آن یاد میشود ،از طریق تهیة
مسیرنمای حسابرسی 2محقق شد .بدینترتیب که جزییات هر مرحله از تحقیق را ثبت و ضبط کردیم و نهایتاً در اختیار
فردی خارج از پژوهش قرار دادیم تا بازرسی شود.

یافتهها
ماحصل تحلیل دادههای این تحقیق در جدول  1آمده اســت .از آنجا که از هدفهای این پژوهش بررسی تئوری تمایز
بوردیو اســت ،میزان تطابق سلیقة موسیقایی فرد با خانوادهاش را مد نظر قرار دادهایم .دو ستون دیگر جدول به عوامل
مؤثر در ذائقة مشــارکتکنندگان اختصاص دارد .مهمترین عامل ذکر شده را مقولة محوری مصاحبه قرار دادیم و دیگر
موارد را جزو مقوالت زمینهای ثانوی دستهبندی کردیم .این مقوالت عبارتند از:
تأثیر گروه مرجع
از عواملی که تقریباً همة مشارکتکنندگان به نحوی بر آن تأکید داشتند تأثیرپذیری از «دیگران مهم» بود .فریبا از
این موارد بود .دانشــجوی رشتة جامعهشناسی که در خانوادهای سنتی پرورش یافته بود .سهتار میزند و به موسیقی
سنتی و بهویژه استاد شجریان تعصب خاصی داشت .با اینکه خانواده با نوازندگیاش مشکل داشتند با شور و حرارت
به فراگیری موســیقی میپرداخت .پرســیدیم تحت تأثیر کسی به وادی هنر وارد شــده ،پاسخ داد برادر بزرگترش
که مهندس برق اســت ،بســیار اهل مطالعه است ،نویســندگی میکند و روحیاتش نیز با او شباهت بیشتری دارد.
بنابراین ،تأثیر زیادی نیز روی عاليق او داشــته اســت .مورد دیگر فاطمه دانشجوی الهیات بود که تحت تأثیر پدر و
برادر بزرگترش به موســیقی پاپ عالقهمند شــده بود« :یادم مییاد که بابام...يا داداشم ميگفتن اینها سلطان صدا
هستن و اينها»...
اساتید موسیقی نیز از جمله دیگران مهمی بودند که روی ذائقة موسیقایی برخی از مشارکتکنندگان اثر گذاشته
بودند .علی از این موارد بود .وی دانشجوی زبان انگلیسی ،آهنگساز ،و نوازندة پیانو بود .در بخشی از صحبتهایش 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 ميكردن.»...

1. Dependability
2. Auditing trail
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جدول  .1خالصة نتایج تحقیق
خاستگاه
طبقاتی
خانواده

ذائقة
موسیقایی
غالب

تطابق ذائقة
فرد با ذائقة
خانواده

مقولة محوری (مهمترین
عامل مؤثر در ذائقه)

تماشای موزیکویدئو و
کنسرت موسیقی

دیگر مقوالت مورد اشاره به
عنوان عوامل زمینهای مؤثر
در ذائقه
دیگری مهم( برادر)،
مطابقت سبک موسیقی با
فضای سنتیعرفانی مورد
عالقة فرد ،تشویق استادان

فریبا

متوسط

سنتی

مطابقت
داشت

علی

متوسط

کالسیک

شرکت در گروه موسیقی
تقریبا مطابقت
مدرسه و تأثیر ساز خاص و
داشت
ژانرهای وابسته

استادان موسیقی ،فضای
خاصی که سبک خاص
ایجاد میکند ( رنگ و بوی
اخالقی ذائقه)

فاطمه

متوسط

پاپ

مطابقت تا
حدودی

دیگران مهم

مقبولیت ظاهر خواننده،
تبلیغات ،همنوایی با جمع
(تأثیر گروه همسال)

آرش

باال

سنتی

مطابقت
داشت

خانواده و حضور در فضای
اجرای زندة موسیقی

گروه همساالن ،مطابقت
نوای ساز خاص با فضای
عرفانی مورد عالقة فرد

ناهید

متوسط

کالسیک

ابتدا مطابقت

گروه مرجع (استادان
شرکت در کالسهای
موسیقی ساز خاص ،در واقع موسیقی) ،جذابیت
تأثیر ساز در گرایش به سبک موزیکویدئو ،خاطرهانگیز
خاص
بودن سبک خاص

مسعود

متوسط

راک

عدم تطابق

گروه همساالن

تمایز هویت (تمایز افقی)
جایگاه اجتماعی سبک
خاص ،ایدئولوژیای که یک
ژانر خاص موسیقی ارائه
میکند

همایون متوسط

راک

عدم تطابق

بیان اعتراض

نیاز به کسب هویت
مستقل و متفاوت از
خانواده ،ساختارشکنی ،ابراز
وجود ،نظر استادان (دیگری
مهم)
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ادامهی جدول  .1خالصة نتایج تحقیق

سعید

متوسط

رپ

عدم تطابق

بیان اعتراض

موقعیت اجتماعی خواننده،
گروه همساالن ،معروفیت
یک سبک خاص ،هیجان و
جذابیت موزیکویدئو

محسن

پایین

سنتی

مطابقت
داشت

سرمایة فرهنگی قومی

دیگری مهم

بابک

باال

کالسیک

مطابقت
داشت

دیگری مهم

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

کمال

متوسط ـ
پایین

راک

عدم تطابق

همذاتپنداری با خواننده

ساختارشکنی و خاص و
متمایز کردن فرد

در کنار خانواده و اساتید موسیقی ،گروه همساالن نیز از دیگران مهمی بودند که نقش مؤثری در شکلگیری ذائقة
افراد ایفا کرده بودند .مسعود از این موارد بود .وی که دانشجوی مهندسی عمران و عالقهمند به موسیقی راک بود گفت:
«همون دوران راهنمايي يادمه اولين بار متاليكا به دستم رسيد ،بعد خوشم آمد.»...
مسعود اشــاره کرد که در میان گروه دوستان شنیدن این موسیقی ارزش خاصی دارد« :اكسلوسيوه...چي بهش
ال روشــنفكرترم» « ،اســتايل خوبي داره كه من
ميگن؟ يك جور فضاي روشــنفكري شــده ،من اگه گوش بدم مث ً
متالباز باشم».
با دقت در موارد یادشده میتوان این فرض را مطرح کرد که خاستگاه طبقاتی افراد به شرطی میتواند منشأ تمایز
ذائقههای موســیقایی باشد که دیگران مهمی که فرد تحتتأثیر آنها قرار میگیرد از همان طبقه و نیز نمایندة سلیقة
موسیقایی آن طبقه باشند.
ذائقة موسیقایی متأثر از سرمایة فرهنگی قومی
مصاحبه با محسن نوازندة دوتار آشکار کرد که گاه ذائقة موسیقایی نمایانگر سرمایة فرهنگی قومی فرد است .محسن
دانشجوی ریاضی محض بود و در خانوادهای پرورش یافته بود که سلیقة مسلطش موسیقی مقامی بود ،دانشجو و خانواده
تکسلیقهای بودند .سلیقهای که بر اساس قومیت قوام یافته 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» همانگونه که مالحظه میکنید
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ذائقه در اینجا ابزاری برای تمایز عمودی و طبقاتی نیست بلکه نوعی تمایز افقی و هویتی است .نکتهای که ترینکس نیز
بدان اشاره کرده است.
ذائقة موسیقایی در جایگاه ابزار اعتراض
از مقوالت درخور توجهی که برخی از مشارکتکنندگان اظهار میداشتند ،اعتراض بود .به مورد همایون دقت کنید .وی
دانشجوی عمران ،نوازندة گیتار الکتریک و عالقهمند به سبک راک بود .خانوادهاش تالش میکرد تا وی را به ژانر سنتی
متمایل سازد اما ،بهخاطر تضاد فرهنگی و ارزشی بین دانشجو و خانواده ،موسیقی ابزاری برای شکلگیری هویت ممتاز
و غالب در مقابل خانواده شده بود.
«مادرم...سرزنش هميشگي و يكسرهاي به من داشت و درگيري كه به صورت مسلسلوار با هم داشتيم  ...يك جوري
به خاطر جبههگيري ...چون مادرم اينجور ميگه پس من فكر كنم نه پس عكسش درسته» .آنچه مشخص است موسیقی
برای همایون ابزاری برای تمایز فردی و اعتراضی علیه خانواده و جامعه بود« .حاال ممكنه اين جوري باشــه كه در من
هم فقط جبههگيري بهوجود بياد» .خانواده سعی داشته تا ذائقة دانشجو را به سمت ژانر سنتی متمایل سازد .جایی که
قدرت شکل گرفته ،مقاومت نیز در برابر آن ایجاد شده و در این مورد سلیقة موسیقایی ابزاری برای مقاومت بوده است.
مالحظه میشود مفهوم خطی که بوردیو در مورد تأثیر سرمایة فرهنگی طبقاتی بر ذائقة موسیقایی به آن توجه دارد در
اینجا مفهومی دیالکتیکی به خود گرفته است.
اعتراض صرفاً به خانوادة افراد محدود نمیشود .گاهی این اعتراض جنبه سیاسی -اجتماعی به خود میگیرد .اظهارات
سعید در همین راستاست .وی دانشجوی مهندسی مکانیک و طرفدار موسیقی رپ بود .فرد معترضی بود و دغدغة مسائل
اجتماعی و سیاســی را داشت .خود را فرد اجتماعی و برونگرایی میدانست .سعید در گفتههایش اشاره میکرد که «رپ،
بيانكنندة اون درد و رنج و مسائل اجتماعيه» .به دلیل اعتراضهایی که در وجودش داشته به سوی موسیقی رپ گرایش
پیدا کرده بود« :رپ خوندن مال درده ،مال يك قشر پايين جامعه است  ...انگار حرفهاي دل منو میزنه ،من آروم میشم».
تأثیر آشنایی فرد با سازی خاص
از مقوالت جالب اظهارات برخی از مشــارکتکنندگان ،تأثیر آشــنایی افراد با ســازی بود که مینواختند .علی (همان
دانشجوی زبان انگلیسی)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» .ناهید دانشجوی مهندسی کشاورزی از دیگر موارد تأییدکنندة این مقوله
بود .ذائقة موســیقایی وی قبل از آشــنایی با ساز ویولن ،همانند خانوادهاش ،پاپ بود .اما از زمانی که با ویولن آشنا شده
بود به موسیقی سنتی عالقة ویژهای پیدا کرده بود .فریبا (مورد اول) نیز گفت که ابتدا یادگیری سنتور را دنبال کرده اما
بعد از آشنایی با سهتار ،سراغ ساز دیگری نرفته است.
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تأثیر دیدن اجرای موسیقی
بابک دانشــجوی زیستشناســی و نوازندة پیانو و گیتار بود .به عنوان فردی که در ژانر کالسیک فعالیت میکند برای
مصاحبه معرفی شد .از موارد جالب توجهی که میتوان بدان اشاره کرد تأثیر دیدن نوازندگی دوستش در دوران کودکی
بود .این نکته در صحبتهای برخی دیگر از مشــارکتکنندگان نیز منعکس شده بود .آنها به خاطرة رفتن به کنسرت
موسیقی و یا دیدن موزیکویدئو اشاره کردند و تأثیر آن را روی ذائقة خود تأیید میکردند.
تأثیر ذائقههای فرهنگی هنری دیگر
در مصاحب ه با فریبا ،مشارکتکنندة اول ،به مقولة فرعی دیگری برخوردیم .فریبا گرایش خاصی به ادبیات عرفانی داشت
و موسیقی سنتی و بهویژه سهتار میتوانست این عالیق عرفانی را برآورده سازد .همین امر سبب شده بود گرایش خاصی
به ســهتار داشته باشد .بنابراین ،میتوان گفت که گاهی دیگر سالیق هنری و فرهنگی فرد میتواند ذائقة موسیقایی او
ت تأثیر قرار دهد.
را تح 
تأثیر همذاتپنداری با خواننده
کمال ،آخرین مشــارکتکنندة ما ،به نکتة جالبی اشــاره کرد .وی دانشجوی روانشناســی و نوازندة گیتار بود و سبک
ی خود را راک میدانســت .از  23ســالگی ،در پی آشنایی با خوانندهای که ظاهر ،صدا ،و افکارش را بسیار نزدیک به
اصل 
خود یافته ،به ســبک این خواننده« ،راک شــرقی» ( به بیان خود فرد) ،عالقهمند و مقلد وی شده بود« :به خاطر اينكه
اون خواننده از لحاظ ظاهري خيلي شــباهت به من داره يعني شعرهايي كه ميخونه دقيقاً عقايد منه ،كارهايي كه من
ميخواستم انجام بدم  .»...در این مورد ،همذاتپنداری فرد با خوانندة مورد عالقهاش کل ذائقة موسیقایی پیشین وی را
ال خودم متنفر بودم»« ،از زماني كه با اين خواننده
ال موسيقي راك ،موسيقي متالو قب ً
تحتالشعاع قرار داده بود« .من اص ً
آشنا شدم يعني هم بهشدت به اين خواننده عالقهمند شدم ،هم سبكش که راكه» .مالحظه میشود که چگونه فردیت،
ال نشان میدهد که تحلیل و
درونیات ،و مســائل ناشناخته میتواند در ذائقة موسیقایی فرد تأثیر بگذارد .این مورد کام ً
بررســی ذائقة موســیقایی گاهی ما را به سرزمین ناشناختهها میبرد و همیشه باید این انتظار را داشته باشیم که تحت
تأثیر عامل ناشناختهای ذائقة موسیقایی فرد تغییر کند یا به گذشته بازگردد.

بحث و نتیجهگیری
هنگام طرح مســئلة تحقیق و نیز بیان چارچوب مفهومی پژوهش اشــاره کردیم که تئوری تمایز طبقاتی محور ادبیات
نظری و تجربی حوزة مطالعاتی جامعهشناسی موسیقی بوده است .اکنون در انتهای این پژوهش یافتههای خود را در برابر
مدعیات نظری نظریة تمایز قرار میدهیم .نخستین مطلبی که باید به آن اشاره کنیم این است که از میان یازده موردی
ال متأثر از طبقة اجتماعی وی و ابزاری
که با آنها مصاحبه کردیم تنها در یک مورد (آرش) ذائقة موســیقایی فرد کام ً
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برای تمایز بود .مصاحبه با ده مورد دیگر ما را به این نتیجه رســاند که احتماالً مفهوم ذائقة موسیقایی در ایران معموالً
ابزاری برای ایجاد تمایز فرهنگی طبقاتی نیست و عوامل دیگری در شکلگیری ذائقة افراد مؤثر است .عواملی مانند گروه
همســاالن ،تشویق اساتید موسیقی ،آشنایی با یک ســاز خاص ،همذاتپنداری با خواننده ،دیدن اجراهای موسیقی ،و
اعتراض و مقاومت علیه اقتدار خانوادگی و اجتماعی ،همه و همه بیانگر این نکته است که ذائقة موسیقایی فرد ،بیش از
آنکه جلوهگاه جایگاه فرد در یک ساختار معین باشد ،محصول پراکسیس وی در درون این ساختار است .ذائقة فرد امری
از پیش تعیینشده نیست بلکه برایند تعامل همهجانبة ویژگیهای فردی و خاستگاه اجتماعی اوست.
نکتة دیگر مکانیسم تأثیرگذاری خاستگاه اجتماعی روی ذائقة افراد است .این مکانیسم صرفاً از طریق تمایزگذاری
میان ما و آنها نیســت .بلکه این تأثیرگذاری میتواند از طریق فرصتهایی باشــد که یک ســاختار در اختیار فرد قرار
میدهد .برای مثال ،یکی از مشارکتکنندگان ما (علی) اشاره کرد که حضور در یک مدرسة غیرانتفاعی خاص و شرکت
در گروههای موسیقی در دبیرستان به وی امکان عالقهمندی به موسیقی کالسیک را داده است .البته ظاهراً حضور در
یک مدرســه غیر انتفاعی نیز معنای طبقاتی دارد ،اما به واقــع در این مورد خانواده آگاهانه به دنبال ایجاد تمایز نبوده
اســت .بلکه فقط برای وی امکان دســتیابی به عالقهاش را فراهم کرده بود .فراموش نکنیم که در جامعة ما کم نیستند
افرادی که مانند علی واقعاً به نواختن پیانو عالقة وافر دارند اما هیچگاه جایگاه اجتماعیاشــان اجازة فکرکردن به آن را
نمیدهد .بنابراین ،گاه خاســتگاه طبقاتی افراد از مســیر فرصتسازی و فرصتسوزی و نه از رهگذر تمایز ،ذائقة هنری
ت تأثیر قرار میدهد.
آنها را تح 
نهایتاً به نکات باال اضافه میکنیم که اگر ذائقه ابزاری برای تمایزیابی اجتماعی باشد ،این تمایز فقط در شکل تمایز
طبقاتی جلوهگر نمیشــود .گاه افراد ســلیقة موسیقایی خود را چون ابزاری برای بیان هویت اجتماعی ممتازشان بهکار
میگیرند .هویت یک فرد معترض یا وابســته به یک گروه قومی خاص به بهترین نحو به وســیلة سالیق موسیقایی وی
منعکس میشود .در اینجا نیز موسیقی ابزاری برای ایجاد برتری یا پرهیز از کهتری اجتماعی نیست بلکه راهی برای بیان
خویشتن خویش است .به عبارت دیگر ،موسیقی همیشه ابزار مرزبندی های اجتماعی نیست بلکه در برخی موارد ،راهی
است برای ابراز مرزهایی که میان افراد و اجتماعات وجود دارد.
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