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 پسند در ايران  فضاي توليد موسيقي مردم
 هاي كيفي  شناختي با استفاده از داده پژوهشي جامعه

  متمركز  از پنج مصاحبة حاصل
 1رضا صميم

 چکیده
صوورت ررفتوا اسودر در     یو پژوهش یمتفاوتِ نظر یکردهایِبا رو يقیموس يدتول یِفضا يرامونِپ يقتحق

 يدکااودرانِ تول یِدر پوژوه  رو  یشوااتت  / جامعوا ینگار مردم یِپژوهش يافدِمقالا کا بر اساسِ ره ینا
 یِفضوا  دربوار   یسواتتار  یشده اسد، تالش شده با توجا با عدمِ امکانِ انجامِ پژوهش یطراح یفرهاگ

فضوا بوا موددِ     ینا يد،تول يدِمستاد از وضع یِا سببِ فقدانِ آمارهاب یران،پساد در ا مردم يقیموس يدتول
مسوترر  از پوام محواحبا بوا      ییهوا  در سوحِِ ترورد، بوا اسوتفاده از داده     یشااتت جامعا یِپرداز مفهوم

 یِآور جمو   یِمقالوا بورا   ینر در اودش يلدر شهر تهران تحل يررسمیو غ یرسم یِها رونا يدکاادرانتول
پسواد در   موردم  يقیموسو  يدکاادرانِتول يانِکا  م یاآ»سؤال کا  ینبا ا ییدر پاسرگو يفیک یِها داده

روروهِ   يو ِ از تکا« اسود   یودوولویی  ا یکاشو  يقی،موسو  يدِتول یِفضا یبا عاوانِ سازندرانِ اصل یران،ا
دسود آمدنود و بور     جلسا بحث با دو رروهِ هشد نفره بوا  امپ یانِها در جر متمرکز بهره ررفتا شدر داده

پسواد در   موردم  يقیموسو  يدتول یِها نشان داد، فضا داده يلِشدندر تحل يلتحل یتأمل يلِاساسِ روشِ تحل
 ییفضا، فضا ینبا عاوانِ کاشگرانِ ا یمورد بررس یِها رونا يدکاادرانِبودنِ تول یدوولویی با علدِ ا یرانا

 یِر بورا نماید یرا ناممکن م شااتتی يقیموس يقِهر رونا تلف يزآم ماازعا یِفضا ینو در ا داس يزآم ماازعا
 يدتول یِحاکم بر فضا یِفرهاگ ریرتیِ یرفد از ب تاها راهِ برون شااتتی يقیموس يقِمقالا، تلف ینا یساد نو

 اسدر   شده یمحسوب م یراندر ا يقیموس
پوردازی   هوای متمرکوز، رونوس رسومی و غيررسومی، مفهووم       روروه توليود فرهاگوی،    کلیدی: های واژه

 پسادر مردم شااتتی، موسيقی  جامعا
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 مقدمه
تحوص پس از انقالب مشروطا، هموواره   ها قبل و با فضاهای فرهاگیِ رونارون در ایران، از سال

ا و ستيزهایِ ایدوولویی  ميانِ طرفداران فرهاوِِ سواتی و مودرن بووده اسودر      ه درريرِ تعارض
ی در فضوایِ اجتمواعی و فرهاگوی بوا ِهوورِ سلسولس       های متجدد و سات تعارض و ستيزِ فرهاِ

های  کردن آمرانس رضاشاه، شدت بيشتری با تود ررفدر یکی از عرصا پهلوی و سياسدِ مدرنيزه
بااهميدِ ستيز در آن دوران، فضایِ توليد موسيقی بودر نوسازیِ فرهاگی در این عرصا با جدید 

ها،  ی پيگيری شدر در نتيجس همين سياسدهای فرهاگیِ تاص و در نتيجس وض  و اعمال سياسد
سياسودِ   1فضایِ توليد موسيقی با ماناد دیگر فضاهای فرهاگی، درريرِ نوعی نزاع رفتمانی شدر

هایِ مدرنِ غربی در توليود موسويقی بوودی سياسوتی کوا       محوری در این دوران، حماید از رونا
آوردر  مقواومتی ایودوولویی  پدیود موی    بورد و در آنهوا    توليداتِ موسيقیِ ساتی را با حاشيا موی 

هایِ موسيقیِ مدرنِ غربی در دورانِ حکومد محمدرضا شاه نيز اداما یافد  حماید از توليد رونا
ميالدی در نتيجس رونق اقتحادی و تسلط طبقس متوسوط شوهری بوا او ِ توود      1391و در دهس 

دیگور انوواعِ موسويقی توليود     ای بوود کوا بوي  از     پساد در این زمان رونا رسيدر موسيقیِ مردم
پساد ایران، از دهس  موسيقی مردم»داد:  شد و فضایِ توليد موسيقی را تحد تأثير تود قرارمی می

ريرد  ( در پیِ مقدماتی کا پي  از آن فراهم شده بود، شکل می1311تا  1391شمسی ) 1931
شمسوی )ميانوس دهوس     1991ها و همراه با رشد اقتحوادی در دهوس    و با تدریم با رسترش رسانا

ترین موسيقیِ  ترین و پرشاونده ميالدی( همچون همتاهای تود در دیگر کشورها، با مهم 1391
 (ر91: 1983)فاطمی، « شود جامعا تبدیل می

بود کوا    ای هایِ موسيقی شمسی فضای توليد موسيقی در ایران مملو از رونا 1991در دهس 
پسواد تعلوق داشوتاد و در     ها با نوع موسيقیِ موردم  وناتا پي  از آن وجود نداشدر بيشترِ این ر

طور کا ذکور   شدندر همان ميانِ طبقس متوسط شهری کا البتا در اقليد بودند توليد و محرف می
هوای   هوای بعود، رسوترِش اقتحواد بوازار و رشود رسوانا        شد رشد طبقس متوسط شهری در سال

پسواد   در رشدِ ررای  بوا موسويقیِ موردم   پساد،  ای چون رادیو، تلویزیون و مجالت عاما رروهی
شمسی اداما یافدر در این زمان، فضایِ  1911نقشی اساسی ایفا کردر این فرایاد تا اواسط دهس 

ها مواجا  سابقس رونا پساد، با تکثرِ بی توليد موسيقی در ایران تحد تأثير توليدات موسيقی مردم
بقوس متوسوط شوهری بوود کوا در اقليود       شدر این تکثر با توجوا بوا آنکوا مودیونِ توليودات ط     

تور   قرارداشتاد، با بروزِ برتی رفتارهایِ انححارطلبانا و ستيز ایدوولویی  در ميانِ طبقات ساتی

                                                 
ها و ستيزها ميان طرفداران فرهاِِ موسيقیِ ساتی و مدرنِ غربی در تاریخِ  های بسياری از این دسد نزاع ر نمونا1

های لفظی ميوان عوارف    توان با جدال هایِ ابتدایی آن می معاصرِ موسيقیِ ایران رواید شده اسدر از جملا نمونا
، حامیِ نوسازیِ فرهاِ موسويقی اشواره کورد کوا در     قزویای، طرفدار فرهاِ موسيقیِ ساتی و علياقی وزیری

(ر بعدها علياقوی وزیوری،   1911ها با جای مانده اسد )برای اطالع بيشتر ررك با تالقی،  نگاری قالبِ برتی ناما
تر از مدرنيزه کردن فرهاِ موسيقیِ ایران، با نوعی حامیِ فرهاوِ   هایِ رادیکال تود، در مواجها با برتی قراود

هوا پرداتود )بورای اطوالع بيشوتر رر ك مشوحون،        باشويان  ساتی شد و با ستيز با افرادی چون موين موسيقیِ 
 (ر1981
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هوایِ فرهاگویِ حواکم حمایود      انجاميد کا در اکثرید بودندر هر چاد عالیقِ سواتی را سياسود  
ا در آن دوران نيوز فضوایی   هو  ، ليکن فضایِ توليد موسيقی، تحد توأثير هموين تعوارض   کرد نمی

 آمدر   پرچال  با حساب می
جدی در فضایِ توليد فرهاگوی بوا طوور اعوم و       با بروز انقالب اسالمی در ایران، بازنگری    

فضایِ توليد موسيقی با طور اتص صورت پذیرفدر انقالبِ اسالمی در ایران کا با اعتقوادِ اموام   
آمد، با زدودن عااصور و   انقالبی فرهاگی با حساب میراحل، بي  از آنکا انقالبی سياسی باشد 

از  1های فرهاِِ مدرنِ غربیِ باقی مانده از دورانِ حکومد پهلوی در ایوران همود رمواردر    پدیده
های بااهميد کا با تحولی بايادین نياز داشد، فضوایِ توليود موسويقی بوودر آنچوا       جملا عرصا

جمهووری اسوالمی، فضوایِ توليود موسويقی را       بي  از هما، از ماظور سياسوتگذارانِ فرهاگویِ   
هایِ موسيقایی بود کا با فرهاِِ موسيقیِ مدرنِ غربی تعلوق   ماد ساتتا بود، حضور رونا مسئلا

هوای اسوالمی    پساد بود کا عميقاً با برتی ارزش داشتادر نمایاد  اصلیِ این انواع، موسيقیِ مردم
یِ موسيقاییِ سواتی حمایود شودند و توليود     ها مغایرت داشدر در راستایِ این سياسد، فرهاِ

پس از آن بوود   2پساد کامالً مماوع شدر های موسيقیِ غربی با تحوص انواعِ موسيقیِ مردم رونا
پساد با اجبار یا بوا اتتيوار فضوایِ توليود      های موسيقیِ مردم کا بسياری از توليدکاادرانِ رونا

ایون توليدکااودران، توار  از فضوای توليود       موسيقی در ایران را ترك رفتادر با توجا با آنکوا 
، فضوایِ توليود   3دادنود  کااود  ایرانوی اداموا موی     موسيقی در ایران با توليدات تود برای محرف

پساد در انححار موسويقیِ کالسوي ِ ایرانوی     های موسيقیِ مردم موسيقی در ایران در غيابِ رونا
هایِ متفواوت را از ميوان    ی از تکثرِ روناهایِ ناش ررفدر این انححار تا حدود بسياری چال  قرار

بردر ليکن دیری نپایيد کا این انححار، پس از جاِ تحميلی و در نتيجس رونقِ اقتحادیِ پوس از  
ای کا هدف آن مقاومد در برابور   های فرهاگی ها و در پیِ سياسد جاِ و رف ِ برتی محدودید

های فرهاگیِ جدیود، بورای    نتيجس سياسدهای وارداتیِ فرهاِ غرب بود شکستا شدر در  پدیده
پسادِ ایرانی کا توار    های مردم جلوريری از پيامدهایِ فرهاگیِ مافی ناشی از محرفِ موسيقی

 پساد داتلی حماید شدر شدند، توليدِ موسيقیِ مردم از ایران توليد می
سواد  پ های رروهی نيز با ترویم موسويقی موردم   شمسی، برتی رسانا 1911در اواسط دهس 

توليد شده در داتل پرداتتادر بوا ایون ترتيوب، فضواِی توليود موسويقی در ایوران، متشوکل از         
هوا در ایون فضوا آمواده      پساد شد و زمياا برایِ بازرشد با تکثرِ رونا های کالسي  و مردم رونا

رردیدر در این زمان، جوانان شهری با تحوص در تهران، تود بوا توليود محودود و غيرِرسومیِ     

                                                 
مجموع اقدامات فرهاگِی در نظام جمهوریِ اسالمی، کوا بالفاصولا پوس از سورنگونیِ سولحاد پهلووی بوا وقووع         ر 1

هوایِ رروهوی و بيشوتر     ی، رسوانا پيوسد با انقالبِ فرهاگی مشهور اسدر در تاللِ انقالبِ فرهاگی نظامِ آموزشو 
 فضاهایِ فرهاگی دچار تحولی بايادین شدندر

ر در ابتدای انقالب اسالمی توليد تمام انواعِ موسيقی مماوع اعالم شدر ليکن اندکی بعد در این سياسد تجدید نظور   3
 شد و از توليدِ موسيقیِ کالسي  ایرانی حماید شدر

تور از پوي  از    عمدتاً با ایاالت متحد  آمریکا مهاجرت کردنود و در سوححی نوازل   ر توليدات این توليدکاادران کا  9
 مشهور اسدر« آنجلسی موسيقیِ لس» انقالب اسالمی با توليد موسيقی پرداتتاد، امروزه با 
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های فرهاگیِ جمهووری اسوالمی از    پساد اقدام کردند کا سياسد های موسيقیِ مردم رونابرتی 
شمسی با روی کار آمودنِ دولودِ    1911ها، در اواسط دهس  کردر توليد این رونا آنها حماید نمی

تور صوورت    طلب کا رویکردی متسواهل در عرصوس فرهاگوی داشود، در مقياسوی وسوي        اصالح
ها، هيچ وقد با طور رسومی موورد حمایودِ سياسوتگذاران فرهاگوی       اپذیرفدر هر چاد این رون

قرارنگرفد ولی با توجا با توليد و محرفِ نسبتاً رسترد  آن در ميانِ جوانان، نقشوی اساسوی در   
پسواد رسومی و    هوای موسويقیِ موردم    با افزای ِ رروه 1فضایِ توليد موسيقی در ایران ایفا نمودر

ای در ایوران کوا    هوای مواهواره   رشِ روزافزون استفاده از شبکاها ورست غيررسمی، روا  کاسرت
پسادِ رسمی و غيررسومی توليدشوده در داتول     های مردم بعضی از آنها صرفاً با پر ِ موسيقی

شمسی، عمالً با فضایِ توليدِ موسويقیِ   1981پرداتتاد، فضایِ توليدِ موسيقی در ایرانِ دهس  می
پساد بود کا با توانوایی جوذب مراطوب،     وليد موسيقیِ مردمپساد تبدیل شدر این فضایِ ت مردم

ماناود   مورد توجاِ سياستگذارانِ فرهاگیِ جمهوری اسالمی ایران قرارررفدر عالوه بر توانایی بوی 
ها و ستيزهایِ ایودوولویی  و رفتموانی موجوود     این فضا در توليدِ ارزشِ افزود  اقتحادی، چال 

متفاوت کا کاشگرانِ اصلی بودند، از دیگر عواملِ توجا با فضوایِ  هایِ  ميانِ توليدکاادرانِ رونا
تووان رفود در فضوایِ جدیود توليود       آیاودر موی   پساد در ایران با شمار می توليد موسيقیِ مردم

های موسيقاییِ ساتی و مودرن جوای    های رفتمانی ميانِ حاميانِ فرهاِ موسيقی در ایران، نزاع
هوایِ رسوومی و غيررسوومی و   ميوان توليدکااوودران رونووا هووای ایوودوولویی   توود را بووا چوال   

ررفتاودر ایون    ها شکل موی  هایی داده اسد کا راه پيرامونِ توليد و محرفِ این رونا فرهاِ ترده
ناپوذیر و موبهم بودل     بيای پساد در ایران را با فضاییِ پي  ها، فضایِ توليد موسيقی مردم چال 

 کرده اسدر 
برایِ توصيفِ این فضا با انجام نرسيده و این در حالی اسد  تاکاون هيچ پژوه ِ جامعی نيز

پسواد در   کا شااتدِ عميق و توصيفِ دقيقِ عااصر، روابط و ساتتار فضایِ توليد موسيقیِ مردم
ایران ما را با شااتد و توصيفِ فرایادِ برساتدِ هوید جوانان در جامعس اموروز ایوران رهاموون    

های رسمی و غيررسومیِ   شکل کا  ميان توليدکاادران رونا سازدر هدف این مقالا توصيفِ می
ر در ایون مقالوا   انود  پساد در ایران اسد کا بازیگران اصلیِ فضایِ توليود موسويقی   موسيقیِ مردم

هوای   هایی کا از محواحبا بوا دو روروه از توليدکااودرانِ رونوا      شود، با استفاده از داده سعی می
با این سؤالِ محوری پاسخ داده شود کا آیا در کا  ميانِ  دسد آمده، با 2مذکور در شهر تهران
هایی از نزاعِ ایدوولویی  بواقی مانوده از    های رسمی و غيررسمی، هاوز نشانا توليدکاادرانِ رونا

نزاعِ دیرپایِ حاميانِ فرهاِ موسيقاییِ ساتی و مدرن مشهود اسد  و در صورتی کا ایون نوزاع   

                                                 
هوا بوا    رونود رو بوا رشودی یافودر ایون موسويقی       1919پساد در ایوران، از سوال    توليد غيررسمیِ موسيقیِ مردم ر1

تر بودند و بازنموای نووعی مقاومود در برابورِ      پساد غربی نزدی  متال در موسيقیِ مردم ای رپ، راك و هویه رونا
آمدنوودر بوورای محالعووس تحليوول   پسوواد بووا حسوواب مووی  هووای رسوومی و مووورد حمایوودِ موسوويقی مووردم   رونووا

 ر939-999: 3111، رر كر نوشين، اسدنيز مشهور « موسيقیِ زیرزميای»با  ها کا از این روناشااتتی نوآورانا  موسيقی قوم
 ای در حالِ رذار اسد، هاوز تهران، تاها شهری اسد کا در ر با توجا با تمرکزرراییِ فرهاگی در ایران کا جامعا3

      کالن رغم آنکا در برتی علی زپساد ني شوندر در زمياس توليد موسيقیِ مردم هایِ فرهاگی تلق می آن رونا
   ريرد، این تهران اسد کا نقشی محوری در  هایی صورت می اصفهان و رشد فعاليددیگر چون مشهد،  شهرهای

 رکاد می فضایِ توليد ایفا    
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شااتتی  توان با وجودِ آن با تلفيق جامعا ران حاکم اسد، آیا میهاوز بر فضایِ توليد موسيقی ای
ها اميد داشد  این تلفيق از نظر نویساد  این مقالوا   شااتتیِ توليدکاادران این رونا و موسيقی

پسواد در ایوران و    های غيرسازنده در فضوایِ توليود موسويقی موردم     رفد از چال  تاها راهِ برون
 ر این فضاسدر  ریرتیِ فرهاگیِ حاکم ب بی

 پسند پیشینة تحقیق: پژوهش پیرامونِ تولید در مطالعات موسیقی مردم
ای اسود کوا در آن پژوهشوگرانی بوا      ای چادرشوتا  حوزه« پساد محالعات موسيقیِ مردم»حوز  

شااسوی،   از جملوا موسويقی    هوای دانشوگاهی   شااتتیِ برآمده از رشتا رویکردهایِ نظری و روش
شااسوی، تواریخ اجتمواعی و جوزآن بور       موسويقی  محالعات فرهاگی و رسانا، قووم شااسی،  جامعا

پردازندر عالوه بر اشتراكِ کلویِ عالقوا    پساد، با پژوه  می موضوعی واحد، یعای موسيقیِ مردم
پسواد در ميوانِ پژوهشوگرانِ ایون حووزه، آنچوا محالعواتِ موسويقیِ          با محالعس موسويقیِ موردم  

نماید، نوعِ نگاهی اسد کا پژوهشگرانِ این حوزه فوار  از   یِ ماسجم میپساد را دارایِ هویت مردم
پسواد   پساد دارندر آنها با موسيقی مردم ایشان با موسيقی مردم رشتا رویکردهایِ متفاوت و چاد

نگرنودر بوا هموين دليول      ای واجد معانیِ سياسی و اجتماعیِ بالقوه و بااهميد می با مثابس پدیده
ای، رابحوس توليود و محورف موسويقی      ژوهشگران بي  و پي  از هر مسوئلا اسد کا برای این پ

بودری، جاسيد، نژاد و جزآن در  شدن، مقاوت، سویه پساد با مفاهيمی چون هوید، جهانی مردم
اولویوود پووژوه  قووراردارد کووا همگووی دارایِ بووارِ سياسووی و اجتموواعیِ قابوول توووجهی اسوود   

رغوم وجوود    پساد علوی  ز  محالعاتِ موسيقی مردم(ر در حو11-9: 3113)هزموندهلِ و نيگاس، 
شوااتتی،   رویکردهایِ متفاوت، سا رویکردِ اصلی قابول شااسوایی اسودر رویکردهوایِ موسويقی     

شااتتیر همان سوا رویکورد اصولی در حووز  محالعوات موسويقی        شااتتی و جامعا موسيقی قوم
 نها با انجام رسيده اسدرهای شاتصِ این حوزه در قالبِ آ پساد اسد کا بيشتر پژوه  مردم

پسواد بيشوتر بور تحليولِ سواتتاری و       شااتتی در محالعس موسويقی موردم   رویکردِ موسيقی
هایی کوا   این در حالی اسد کا برتی پژوه  1شااتتیِ متن موسيقایی مبتای بوده اسدر نشانا

هوای   ریشوا  اند، با شااتتی صورت ررفتا موسيقی پساد با رویکرد قوم مردم  در محالعات موسيقی
در برتوی   2انودر  پساد شهری در جوام  معاصر توجوا نشوان داده   های موسيقیِ مردم محلیِ رونا

                                                 
پساد با رویکوردِ   ها در حوز  محالعات موسيقی مردم ترین پژوه  های فيليپ تِ از جملا شاتص ر آثار و پژوه  1

شااسوی را بوا کوار     شااتتیِ نشانا و روش های تود سعی دارد عااصرِ نظری شااتتی اسدر او در تحليل موسيقی
 (ر1383و  1313ريرد )برای نمونا ررك با تِ، 

های موسويقاییِ   پساد در شهرها را نتيجس تحولِ رونا هایِ موسيقیِ مردم ر در این رویکرد، پژوهشگران، برتی رونا3
هوایِ شوهری    موسويقی شااسوانا باشود کوا     موسويقی  دانادر این ممکن اسد نتيجس ایون رورای ِ قووم    محلی می

و  1391هوای   شااسوانی کوا در دهوا    موسيقی هایشان در جاهایی غير از شهرهاسدر برای مثال، برتی قوم ریشا
پرداتتاد، رونوس بلووز را نتيجوس     پساد در جامعس معاصر آمریکا با تحقيق می ميالدی رویِ موسيقیِ مردم 1311

هووا کووا بووا رویکووردِ  طووالعِ بيشووتر از ایوون پووژوه انوودر بوورایِ ا هووای محلووی عاوووان کوورده تحووول برتووی رونووا
ی کيول،  1399های رونس موسيقی بلووز کواوش کااود رر كر جوونز،      شااتتی سعی دارد دربار  ریشا موسيقی قوم

 ر1313و ميدلتون،  1399
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پسوادِ   هوای موردم   شوااتتی دربوار  موسويقی    موسويقی  های دیگر نيز کا با رویکرد قووم  پژوه 
ها در بسترِ اجتماعی و فرهاگیِ توود شااسوایی    غيرغربی صورت ررفتا تالش شده این موسيقی

   1رشوند
شوااتتی در حووز  محالعوات موسويقیِ      هوایی کوا بوا رویکوردِ جامعوا      در نرستين پوژوه  

ِِ تووده           مردم ای در جامعوس   پساد صورت ررفتوا، بوا ایون موسويقی یوا بوا مثابوِا توليوِد فرهاو
با وجوود ایون    2های انحرافی نگریستا شده اسدر فرهاِ داری یا از دیدراه موسيقیِ ترده سرمایا
ها  شااتتی، در همين پژوه  پساد با رویکردِ جامعا وه  پيرامونِ موسيقیِ مردمها در پژ تفاوت

هایِ  توان پژوه  پساد موضوعِ پژوه  قرار ررفدر می بود کا نرستين بار، توليدِ موسيقیِ مردم
پسواد را بوا دو دسوتا تقسويم کوردر یو  دسوتا         در حوز  توليدِ موسيقیِ مردم شااتتی جامعا

هوایی   کاادر دستس دیگری پژوه  توليد را با رویکردی انتقادی بررسی می هایی اسد کا پژوه 
افکااودر   سازمانی نظر موی  -شااسیِ صاعتی پساد از ماظر جامعا اسد کا با توليدِ موسيقیِ مردم
های مارکسيستی و نئومارکسيستی اسدر در این رویکرد، شيو   رویکرد انتقادی متأثر از رهيافد

شوود   شااتتی محالعوا موی   پساد در ارتباط با تحول اجتماعی و فرم زیبایی توليدِ موسيقی مردم
پسواد،   سازمانی، پژوه  پيراموونِ توليود موسويقیِ موردم     -(ر در رویکردِ صاعتی1331)آدورنو، 

 3پسواد اسودر   هایِ آماری موجود در صواعد موسويقیِ موردم    بيشتر مبتای بر تحليلِ ثانویس داده
ِ  »ای اسد کا با نظریس  بتای بر نظریاها در این رویکرد، م تحليل مشوهور اسود   « توليود فرهاو

شااسوی در   (ر این نظریا برآمده از جریانِ اصولی جامعوا  1319)برای اطالع بيشتر رركر پترسن، 
مويالدی اسودر در هور دو رویکورد، پوژوه        1311و  1391های  ایاالت متحده آمریکا در دها

تووان ادعوا    ريردر با این حال می توليدکاادران را در بر می پيرامونِ توليد، هم فرایادِ توليد و هم

                                                 
از  های غيرغربی بپوردازدر توا قبول    شااسی اسد کا تمایل دارد با بررسیِ موسيقی موسيقی ر این رویکردِ کلیِ قوم1

آمود،   هایِ آکادمي  با حسواب نموی   پساد موضوعی مشروع برای پژوه  ميالدی کا موسيقیِ مردم 1311دهس 
پرداتودر پوس از آن،    هوای کالسوي  و محلویِ اقووامِ غيرغربوی موی       شااسی بوا بررسویِ موسويقی    موسيقی قوم

اسوان افوزوده شودر تواکاون     شا موسويقی  های موسويقیِ مووردِ بررسویِ قووم     پساد نيز با رونا هایِ مردم موسيقی
هوای   شااسی رویِ موسويقی  موسيقی پساد با رویکردِ قوم ای در حوز  محالعات موسيقیِ مردم های ارزنده پژوه 

های صوورت ررفتوا    (ر بيشتر پژوه 3119تایکسيرا،  پسادِ غيرغربی صورت ررفتا اسدر )برای مثال رركر مردم
شوااتتی بوا    موسيقی هایی بوده کا با رویکرد قوم غيرغربی پژوه  پساد ایرانی و موسيقیِ دربار  موسيقیِ مردم

 (ر3111و  3118ی 3111نوشين،  انجام رسيده اسد )برای مثال رركر

ای بررسوی شوده اسود رركر آدورنوو،      هایی کا در آن موسيقی با مثابس مححول جامعس توده ر برای اطالع از نمونا3
هوای نرسوتين در حووز      ( نيوز از جملوا پوژوه    1311رایوزمن )  ر پژوه 1313ِی هورکهایمر و آدورنو، 1319

پسواد   شااتتی اسدر در این پژوه  نوع نگاه با موسويقی موردم   پساد با رویکرد جامعا محالعات موسيقی مردم
 با تحقيقاتی کا پيشتر ذکر شد متفاوت اسدر

سازمانی در تحقيق پيراموون   -د صاعتیمادِ استفاده از رویکر های ارزش ( از نمونا1311ر پژوه  پترسن و بررر )9
هوایی در زمياوس صواعد     آیودر در ایون پوژوه  پترسوون و بررور، داده      پساد با حساب می توليدِ موسيقیِ مردم

هوای   سال ایاالت متحده آمریکا را در جهد شااتد بازارِ توليدِ رونا 39موسيقی و انواع موسيقی توليد شده در 
 دندر   پساد بررسی کر موسيقاییِ مردم
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سازمانی، این رویکرد کمتر بوا پوژوه     -کرد با توجا با ساتتاررراییِ حاکم بر رویکردِ صاعتی
ماود و دارایِ اراده در فضوایِ توليود     دربار  توليدکاادران توجا داشتا اسد کا کاشوگران نيود  

شوااتتی در محالعوس    هوای جامعوا   ا توجا بوا فقودانِ پوژوه    پسادندر در ایران، ب موسيقی مردم
پساد، پژوه  پيرامونِ توليد این موسيقی نيز با ندرت انجام شده اسدر یکوی از   موسيقیِ مردم

( ]1913[ 1989ای اسود کوا مسوعود یوزدی )     نرستين تحقيقات با این رویکرد در ایران، مقالا
شمسوی،   1911هوای اواسوط دهوس     حواکم بور سوال   رراییِ  نگاشتا اسدر این مقالا متأثر از چپ

پساد ایوران در پوي  از انقوالب اسوالمی اسود       های موسيقی مردم تحليلی مارکسيستی از رونا
 (ر1933های صورت ررفتا در این حوزه در ایران رركر صميم،  )برای اطالع بيشتر از پژوه 

پسواد در   عد موسويقیِ موردم  با توجا با عدم وجود آمارهای قابلِ استااد از توليدات صوا     
پوذیر نبووده    راه امکوان  سازمانی دربار  توليد هيچ -ایران، عمالً انجام پژوهشی با رویکردِ صاعتی

هایِ اقتحادی مبهم اسد  در حقيقد، ساتتارِ بازارِ موسيقی در ایران نيز ماناد دیگر حوزه 1اسدر
سدر این مقالا سعی دارد با توجا بوا  و این ابهام ناشی از تحوصيد در حالِ رذار جامعس ایران ا
پسواد را از   ، توليود موسويقیِ موردم   2محدودیدِ شااتدِ بازار و ساتتارِ اقتحاد موسيقی در ایران

شااتتی و با مراجعا با توليدکاادرانِ آن بررسی کادر در ایاجا صاعدِ موسويقیِ   ماظری جامعا
رتباطیِ توليدکاادران در فضوایِ توليود   د، بلکا شکلِ کا ِ اشو پساد در ایران تحليل نمی مردم

پساد اسد کا در سححی ترد بررسی تواهد شدر برای پژوهشگران این تحقيوق،   موسيقیِ مردم
پساد با حساب آموده اسودر بوا ایون      کا ِ توليدکاادران بر سازند  فضایِ توليد موسيقی مردم

آید و الزم اسود در برو     ار مینگاه، در تحقيق حاضر، فضایِ توليد، ابزارِ مفهومیِ اصلی با شم
 پردازی شودر شااتتی مفهوم ای جامعا بعد، این مفهوم با شيوه

 شناختی در سطح خرد پردازیِ جامعه فضای تولید فرهنگی: مفهوم
شااسوی و   تورین کاربردهوای  را در علوم اقتحواد یافتوا اسود، در جامعوا        توليد، با آنکا بايادی

آیودر   ريرد مفهومی کليدی با شومار موی   وای  فرهاِ قرارمی کا در کاارِ محالعات فرهاگی زمانی
های مارکسيسوتی   شااتتی در تببينِ مفهوم توليد فرهاگی نرستين بار در تحليل رویکرد جامعا

ای  ها یا رتدادهایِ فرهاگی و توليدِ اقتحادی رابحوا  ها ميانِ توليد فرآورده رخ نمودر مارکسيسد
توورِ مبتاووی بوور  آن جهوود کووا در مقابوولِ رویکووردِ قوودیمی دیدنوودر ایوون رویکوورد، از عميووق مووی

                                                 
کادر لويکن بوا توجوا بوا      ر اتيراً، وزارت فرهاِ و ارشاد اسالمی آمار مربوط با برتی توليداتِ رسمی را ماتشر می1

رونوا   پسواد ایوران و عودم وجوود آموار ایون       اهميدِ توليداتِ غيررسمی در پویاییِ فضایِ توليد در موسيقیِ موردم 
سوازمانی دربوار     -انجامِ پژوهشی قابلِ استااد بوا رویکورد صواعتی   توليدات، استااد با آمار توليدات رسمی ضامن 

 پساد در ایران نيسدر  توليد موسيقی مردم
های نادر در پژوه  دربار  اقتحاد موسيقی در ایران اسدر هر چاد برو  عمود     ( از نمونا1931فر ) ر کتاب آزاده3

های پایانی سوعی شوده محوالبی در بيوان      ر بر های اقتحادی در موسيقی پرداتتا اسد، د کتاب با بيانِ نظریا
ساتتار صاعد موسيقی در ایران ذکر ررددر با توجوا بوا ترحوص نویسواده، رویکورد کلوی حواکم بور پوژوه ،          

 شااتتی اسدر موسيقی قوم
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ای کوا در آن   شااسی قرارداشد و معتقد بود اثر هاری، از شورایط اجتمواعی و اقتحوادی    زیبایی
شود جداسود و نقوِ  عواموِل اقتحوادی و اجتمواعی را در تلوقِ مححوولِ هاوری و          آفریده می

آمد )ویليامز،  می اقتحادی با حساب  -یشااتت دانسد، رویکردی جامعا کااده می فرهاگی تعيين
تحوص اندیشمادانِ مکتبِ فرانکفورت، کا رویکردی انتقوادی   ها با (ر نئومارکسيسد11: 1311

هایِ تود بوا روباوایِ    در تحليل هایِ مارکسيسمِ ساتی داشتاد، با توجا با اهميتی کا با دیدراه
 1تر از مفهومِ توليدِ فرهاگی مهيا کردندر تیشاات دادند، زمياا را برایِ تحليلی جامعا فرهاگی می

(ر 1313)هورکهایمر و آدورنوو،   تبيين کردند« صاعد فرهاِ»آنها توليدِ فرهاگی را ذیلِ مفهومِ 
داری، نا توليد، بلکا نوعی بازتوليد مکانيکی قلموداد   با نظر آنها توليد فرهاگی در جامعس سرمایا

مکانيکی، پيامود پيشورفدِ فاواوری و تکاولوییو  شودن       (ر این بازتوليد1393ِشد )بايامين،  می
 فرایادهایِ توليد با معاای عام و توليدِ فرهاگی با معاایِ تاص بودر  

ها، فضایِ توليد فرهاگی، چيزی نبود جوز، فضوایِ توليودِ     با بيانِ دیگر، برایِ نئومارکسيسد
هوا از فضوایِ    تیِ نئومارکسيسود شاات های جامعا ایِ کاالهایِ فرهاگیر تحليل تکاولویی  و توده

هوایی در سوحِ کوالن اسودر بوا بيواِن دیگور، در رویکردهوایِ          توليدِ فرهاگوی، بيشوتر تحليول   
نمایاود و   نقشی در برساتد فضا ایفا نموی  اند و نئومارکسيستی، توليدکاادران، کاشگرانِ فردی

ایِ توليودِ فرهاگوی را   داری اسد کوا فضو   این ساتتارهایِ کالن و ایدوولوییِ کلیِ جامعس سرمایا
داری حول   کاادرانِ فردی از نظر آنها، چاان در سواتتارِ کلویِ جامعوس سورمایا     سازدر توليد می بر

 اند کا چيزی از فردیتشان باقی نمانده اسدر   شده
، در مسوويری متفوواوت بووا 1311و  1391هووایِ  شووااتتیِ دیگووری در دهووا رویکووردِ جامعووا

پوردازیِ   ينِ مفهوم توليد فرهاگوی پرداتودر هرچاود مفهووم    رویکردهایِ نئومارکسيستی با تبي
ماودی در   داد ليکن دستاوردهایِ نظریِ ارزش فضایِ فرهاگی را باز هم در سححی کالن صورت 

شااسویِ فرهاوِِ ریچوارد     های مثبد از فضایِ توليودِ فرهاگوی اراووا کوردر جامعوا      جهد تحليل
توجوا بوا آنکوا بيشوتر از جریوان اصولی       پترسون کا نمایاد  اصولیِ هموين رویکورد اسود بوا      

مويالدی، یعاوی سواتتارررایی،     1311و اوایولِ دهوس    1391شااسیِ آمریکا در اواتر دهس  جامعا
ررایانا، مجموعا فرایادهایِ ساتتاریی  متأثر بود، توليدِ فرهاگی را مرالف با هررونا برداشدِ فرد

(ر فضوایِ توليودِ   13-11: 3119رد )تاور،  ريو  دانسد کا کل سازوکارِ صاعتیِ توليد را دربرمی می
را   شااسانا هایِ زیبایی فرهاِ از ماظرِ او مجموعا فرایادهایِ سازمانی و نهادیی اسد کا انتراب

: 3113نماید )هيرش و فويس،   کاادران با عاوانِ کاشگرانِ فضایِ فرهاگی تحميل می بر محرف
رغمِ آنکا واحود   پردازند، علی نوآورانس فرهاگی میکا با تحليلِ توليدِ  (ر پيروانِ پترسون، زمانی33

یعای برایادِ تمامِ کاشوگرانِ فوردی،    2«های هاری جهان»تحليلشان نا شرصِ توليدکااده بلکا 

                                                 
اسودر ایون   « چورت  فرهاگوی  »های مارکسيسم ساتی، مبتاوی بور    ر عمدتاً تفسيرهایِ نئومارکسيستی از اندیشا1

ای کا مارکس معتقود   های نئومارکسيستی، دیگر زیرباایِ اقتحادی با اندازه ن معااسد کا در اندیشااصحالح بدی
 ها نق  نداردر بود در تعيينِ هستی و آراهیِ انسان

 ر19-91: 1319رركر بکر، «  های هاری جهان»ر برای اطالعِ بيشتر از مفهومِ  3
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دهاوود  فضووایِ توليوود فرهاگووی اسوود، ایوون امکووانِ نظووری در  هووا و نهادهووایِ تشووکيل سووازمان
کاادران، با مثابواِ   کا ما سهمی را با توليد آورند پردازیِ فضایِ توليد فرهاگی را پدید می مفهوم

هوای   کاشگرانِ فردی در برساتدِ فضایِ فرهاگی بدهيمر این امکوانِ نظوری کوا از دلِ دیودراه    
هوای ترردتور از فضوایِ توليود      کامالً ساتتارررایانا با وجود آمد، مقدمات را برای ِهور تحليول 

های پيور   پردازی ميالدی با نظریا 1331اوایل و  1381ها در دهس  فرهاگی آماده کردر این تحليل
شااسِ فرانسوی، پيرامونِ توليد فرهاگوی رخخ نموودر بوردیوو در واکوا  بوا تموامِ        بوردیو، جامعا

هایِ ساتتارررایانس پي  از تودش تالش کرد، نق ِ عامولِ اجتمواعی را برجسوتا سوازدر      تحليل
کااود  توأثير    نمایود کوا نظریوات  هوم تبيوين     پردازی  ای نظریا سعیِ وی بر آن بود کا با رونا

کااد  اراده و آزادیِ انترابِ کاشگر فوردی باشود    ساتتارهای اجتماعیِ مقهورکااده و هم تبيين
( در تحليل  از توليود فرهاگوی، کوا ِ    1339(ر بوردیو )391-313: 3113)کلهون و همکاران، 

دهدر این کاشگر با کا ِ فوردیِ   نسبد میتوليد را با توليدکااده یا همان عاملِ اجتماعیِ توليد 
نامدر از نظور   سازد کا او آن را ميدانِ توليد می معحوف با توليدِ تود، فضایی پيرامونِ تود برمی

ایوم، تحوصوياتِ    بوردیو ميدانِ توليد فرهاگی کا ما آن را در ایاجا، فضایِ توليد فرهاگی ناميده
هوایِ   واره سرمایا با عاوان ماب ، همرووانی بوا عوادت    مادی، مبتای بودن بر ای داردر قاعده ویژه

آميز بودن از تحوصيات ویوژ  هور ميوداِن توليود فرهاگوی اسودر مسوئلس         تاص و البتا ماازعا
پردازیموان از   آميز بودن فضایِ توليد فرهاگی از جملا تحوصوياتی اسود کوا در مفهووم     ماازعا

ایومر   پساد در ایران از آن بهره برده يقیِ مردمفضایِ توليد فرهاگی برای تحليلِ فضایِ توليد موس
از نظر بوردیو، تضاد مااف ِ توليدکاادران یا همان کاشگرانِ ميدانِ توليد فرهاگی اسد کا ایون  

پردازیِ بوردیو از فضایِ توليد فرهاگی این امکان را بوا موا    سازدر مفهوم آميز می ميدان را ماازعا
 ِ کاشگرانِ آن یوا هموان توليدکااودران اسود بور اسواسِ       دهد این فضا را کا برساتتس کا می

تووان رفود، تحليولِ نوزاع ميوانِ       تحليِل نوزاعِ ميوانِ آنوان بررسوی کاويمر بوا بيوانِ دیگور، موی         
توليدکاادرانِ ی  رونس فرهاگی از طریق بررسیِ شکلِ کا ِ ارتباطی آنها، شااتدِ محلووبی از  

د تواهد دادر در نتيجس چاوين نگواهی بوا فضوایِ     دس فضایِ توليد آن رونس فرهاگیِ تاص را با
شااسی و محالعات فرهاگوی، پوژوه  دربوار  توليدکااودران      توليد فرهاگی اسد کا در جامعا

های پژوهشیِ متعددی برایِ بررسیِ کوا ِ آنهوا محورح شوده      یابد و رهيافد فرهاگی اهميد می
 اسدر 

کااودران فرهاگوی، رهيافود    های پژوهشوی جهود تحقيوق پيراموون توليد     یکی از رهيافد
شااتتی اسد شامل مشاهده و مستادسازیِ فرایاودهایِ واقعوی و افورادی کوا      نگار/ جامعا مردم

هوای   (ر معموالً در این رهيافود از روش 18: 3113ند )دیویس، ا دررير فرایادهای توليد فرهاگی
ذیرد )هموان:  پو  شود و پژوه  در بخعدی محلی و در سححی تررد صورت موی  کيفی استفاده می

پوردازد، در   (ر پژوهشگری کا با این رهيافد با پژوه  دربوار  توليدکااودران فرهاگوی موی    13
هوای اجتمواعیِ    تور، کوا    جستجویِ کشوف عملکردهوا، فرایاودهای شوااتتی و از هموا مهوم      

کاشگرانی اسد کا دررير در فرایادِ توليد فرهاگی درون فضایِ توليدندر در ایون مقالوا نيوز بوا     
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شااتتی فضایِ توليد فرهاگی در سحِ تررد، کوا توا حودودی بور      پردازیِ جامعا با مفهوم توجا
ایوم کوا    پساد رفتوا  های موسيقیِ مردم ، با سرا ِ توليدکاادرانِ رونا1ميراث بوردیو استوار اسد

پسواد را شوکلی از فضوایِ     های توليد فرهاگی اسد تا فضایِ توليد موسيقی مردم شکلی از رونا
 رهاگی در ایرانِ امروز اسد تحليل کايمر  توليد ف

 های تولیدشدۀ آن در ايران پسند و گونه موسیقی مردم
های بسياری  پساد چيسد و چا محادیقی دارد چادان روشن نيسدر تالش ایاکا موسيقی مردم

برای تعریفِ این نوع موسيقی در بستر فرهاِ غرب صورت ررفتا اسدر بسياری آن را موسيقیِ 

ريردر بسياری دیگر نيوز ایون    ای کا در مقابلِ نربگان قرارمی اندی موسيقی طبقاتی دانستا جوام ِ

اند کا دارایِ تقسيم کار نسوبتاً پيشورفتا و تموایزِ آشوکار      ای دانستا موسيقی را موسيقیِ جامعا

هوای فرهاگوی در سوححی رسوترده بوا       کااده اسد و در آن فرآورده ميان توليدکااده و محرف

هوای   رسد و از طریوق رسوانا   شود، در بازاری همگانی با فروش می ای توليد می ادِ حرفادسد افر

 (ر 1331شود )ميدلتون،  همگانی تکثير می

پساد  کادر برای تعریفِ موسيقیِ مردم این تعاریف، همگی در چارچوبِ جهان غرب صدق می

پساد  تعریف موسيقیِ مردم ایرانی، مشکل دو چادان اسد و ابهام بسيار بيشتر اسدر تالش برایِ

پسواد بوا طورق     ای فرافرهاگی اسد محققان مرتلفِ حوز  محالعوات موسويقیِ موردم    کا پدیده

پسواد   در تعریوفِ موسويقیِ موردم    ر(1381)ررك بوا بيلوی،    انود  های انجام داده رونارون پژوه 

سوری  در   داناودر دررروونیِ   کااوده نموی   غيرغربی، برتی عاملِ صاعتی شدن را آنچاوان تعيوين  

کااد  آن از جملا تحوصياتی اسد کوا   رپرتوار و همبستگیِ نزدی  با ضبط صدا و رسانس پر 

 ر(111)هموان:   شوود  های غيرغربوی محسووب موی    پساد در فرهاِ کااد  موسيقیِ مردم تعریف

پساد در دنيا، بوا هور حوال تحود      های مردم پساد ایرانی نيز ماناد تمامِ موسيقی موسيقی مردم

نمونس غربیِ تود قرارداردر رشد و ترویم این موسيقی در ایران، ناشی از رشدِ طبقس متوسط  تأثير

و رسترش اقتحاد بازار بوده اسدر این موسيقی در ایوران نيوز اسوتمرارِ حيوات توود را مودیونِ       

حساب شده پاررفتا اسودر تعيوين تواریخِ    « سازیِ ستاره»های رروهی اسد و بر پایس نظامِ  رسانا

هوای   پساد در ایران بيهوده اسدر اما با توجا با ایاکوا رسوانا   برای پيدای  موسيقیِ مردم دقيق

 1913توان تأسيس رادیو را در سوال   اند، می رروهی در ِهور این پدیده نقشی اساسی ایفا کرده

(ر در 93: 1983ريوریِ آن بوا حسواب آورد )فواطمی،      شمسی، با طور نمادین نقحس آغاز شوکل 

شووند، بوا    پساد محسوب موی  هایی کا امروز در ایران موسيقی مردم یِ شااتدِ روناحقيقد، برا

پسواد، نگرشوی تواریری     توجا با عدمِ شااتدِ صحيِ از صاعد و فضایِ توليد موسويقی موردم  

                                                 
 ایمر های ترد فرض کرده بوردیو، آن را در زمر  نظریا رغم ساتتاری بودن رویکرد البتا در ایاجا علیر 1
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پساد در ایرانِ امروز، در انواعِ سبخ ِ  ر با اتراذ نگرشِ تاریری، ریشس موسيقیِ مردم1ضروری اسد

ایرانوی، موسويقِی محربوی یوا هموان موسويقِی فولکلوور شوهری و موسويقیِ           موسيقیِ کالسي ِ

 (ر 91پساد غربیِ وارداتی، قابلِ جستجو اسد )همان:  مردم
 1پسواد توليدشوده در ایوران در جودول      های متفواوتِ موسويقیِ موردم    با این مقدمات رونا

 2بادی شده اسدر دستا

 پسندِ رسمی و غیررسمی تولید شده در ايران مردم هایِ موسیقیِ . گونه1جدول                  

پساد در  توليدات رسمیِ موسيقیِ مردم
 ایران

پساد ایرانی توليد شده در تار  ازایران  متأثر از موسيقی مردم
 آنجلسی( )لس

یافتا و سبخ  موسيقیِ کالسي  ایرانی  های تغييرشکل متأثر از رونا
 های دستگاهی( )ترانا

غيررسمیِ موسيقی توليدات 
 پساد در ایران مردم

 (MTVپساد غربی ) متأثر از جریانِ اصلیِ موسيقیِ مردم

 پسادِ اعتراضی در غرب هایِ مردم متأثر از موسيقی

 
پسادِ ایرانیِ توليد شده  پساد در ایران کا متأثر از موسيقیِ مردم های موسيقیِ مردم آن رونا

آثارِ توانادرانی چون ناصر عبداللهی، محسن یگانا، و محسون  آنجلسی اسد در  در تار  یا لس
های دسوتگاهی در ميوانِ تواناودرانی     هایِ متأثر از ترانا دهدر موسيقی چاوشی تود را نشان می

انودی افورادی چوون     روا  دارد کا عموماً سابقس توليد در حوز  موسيقیِ کالسوي  ایرانوی داشوتا   
هوای موذکور هاووز پژوهشوی جوام        موردِ ررای  با رونا عليرضا افتراری، محمد اصفهانیر در

ای متأثر از جریانِ  پساد، دستا صورت نپذیرفتا اسدر در ميانِ توليداتِ غيررسمیِ موسيقیِ مردم
هوایِ ویودیویی در    اسد و توليداتشان همراه بوا کليوپ   MTVپساد غربی یا  اصلیِ موسيقیِ مردم

شودر دستس دیگر نيز کا بيشوتر   يقیِ ایرانی عرضا میای مرحوصِ پر ِ موس هایِ ماهواره شبکا
پساد اعتراضوی در غورب چوون     هایِ مردم های زیرزميای مشهورند، متأثر از موسيقی با موسيقی
  3متال اسدر راك و هوی

                                                 
پساد در ایران نيز با نگرش تاریری صوورت ررفتوا اسودر )رركر برلوی و      ر بيشتر تحقيقات در مورد موسيقیِ مردم1

آیودر   پسواد در ایوران بوا شومار موی      هایِ اتيرِ بررسیِ تاریریِ موسيقی موردم  ی این کتاب از نمونا3113فاطمی، 
ريوردر در ایون کتواب، توسوعس موسويقیِ       ای این موسيقی در ایران را از ابتدایِ قرن بيستم ميالدی پی میه ریشا
 شودر(  شااسانا بررسی می موسيقی پساد و ارتباط آن با جامعس ایرانی از ماظری تاریری و قوم مردم

شااسویِ صوحيِ از    یران، عودمِ رونوا  پساد در ا هایِ عمده در تحقيقاتِ حوز  محالعاتِ موسيقیِ مردم ر یکی از ضعف3
های معدودی کا در آن سعی شوده از   شودر برای اطالع از نمونا انواعی اسد کا در تحقيقات بررسی و محالعا می

و صوميم   1981ای اراوا رردد ررك قاسمی و صميم،  شااسی شده در ایران، رونا های توليد و محرف انواعِ موسيقی
 ر1988و قاسمی، 

 های موسيقایی همگی با راك مشهورندر این رونا ر در ایران9
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 شناسیِ تحقیق روش
شوااتتی اسودر بور     نگواری/ جامعوا   استفاده شده رهيافدِ موردم   در این مقالا، رهيافدِ پژوهشی

هوایی کيفوی از توليدکااودراِن فرهاگوی بوا محواحبا و یوا مشواهده          اساسِ ایون رهيافود، داده  
آوریِ اطالعاتِ تحقيوق، در محابقود بوا رهيافودِ      ررددر در این مقالا تکاي ِ جم  آوری می جم 

توان از انواعِ محاحبس عميق دانسودر   پژوهشی ذکر شده، رروه متمرکز اسدر رروه متمرکز را می
تمرکز نوعی محاحبس عميق و هماهاِ اسد کا در آن افرادی همگون، در بحث پيرامونِ رروهِ م
در رروه متمرکوز تأکيود بور     (ر131-139: 3111اون، ل و کَوِ)بخ شوند ای تاص هداید می مسئلا

 شودر   تعامل ميان اعضایِ رروهی اسد کا محاحبا با آنها انجام می
هوایِ   شد کا هور کودام توليدکااود  یکوی از رونوا     در مقالس حاضر دو رروهِ متمرکز تشکيل 

پسواد   پساد رسمی و غيررسمی بودندر رروه اول توليدکااودرانِ موسويقیِ موردم    موسيقیِ مردم
های دستگاهی متأثر بودندر  ای بودند کا در توليداتشان از موسيقیِ کالسي ِ ایرانی و ترانا رسمی

ای بودنود کوا در توليداتشوان از     د غيررسومی پسوا  رروه دوم نيز توليدکاادرانِ موسويقیِ موردم  
های فارسی  توان پذیرفتاد و در ایران با رپ پساد اعتراضی در غرب تأثير می های مردم موسيقی

کاادران رروه متمرکز راجانده شدند کا همگوی   شرکد 1شهرت داشتادر در هر رروه هشد نفر
آهاگساز یا تواناده داشتادر برای روروه  حداقل سا سال سابقس توليدِ موسيقی با عاوانِ نوازنده، 

سواعتس   1/1اول و در جهد نيل با اشباعِ اطالعات سا جلسا و برای رروه دوم دو جلسس حدوداً 
شووندران در جودول    شااتتیِ محاحبا بحث متمرکز ترتيب داده شدر برتی تحوصياتِ جمعيد

 آمده اسدر 3
 1کنندگان در بحث گروهیِ شمارۀ  شرکت . مشخصات1ِجدول                                        

 کد مشارکد
 کاادران 

 مشرحات
1 3 9 9 1 9 1 8 

 33 33 31 38 31 38 39 31 سن

 ليسانس ليسانس تححيالت
 فوق

 ليسانس
دانشجو 
 ليسانس

فوق 
 ليسانس

دانشجو 
فوق 

 ليسانس

فوق 
 ليسانس

 ليسانس

 زن مرد مرد زن زن مرد مرد مرد جاسيد
وضعيد 

 تأهل
 متأهل متأهل متأهل متأهل مجرد مجرد مجرد مجرد

                                                 
ريوری و   کاادران در هر رروه بستگی با موضوع و تحوصوياتِ پدیود  موورد بررسوی دارد و نمونوا      ر تعداد شرکد1

یابدر انداز  رروه نيز باید متااسب باشدر رروه بزرگ ممکن اسد باعوث   رردآوریِ اطالعات تا اشباعِ نظری اداما می
تواناود   در بحث شرکد نياباد و انداز  کوچ  نيز ممکن اسد موجب رردد افراد احساس کااود نموی  رردد برتی 

انود )برنوز و    نفر عاووان کورده   11تا  9آزادانا در بحث شرکد نمایادر بسياری انداز  متااسبِ ی  رروهِ متمرکز را 
 (ر913: 3119رروو،
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 1شمارۀ  یِکنندگان در بحث گروه . مشخصاتِ شرکت1جدول ادامه 

 یاسو  اصفهان تهران تبریز تهران تهران کاشان شاهرود محل تولد

محل تولد 
 پدر

 تهران مراغا تهران کرمانشاه کاشان شاهرود
  تميای
 شهر

 یاسو 

ميزان درآمد 
شرحی در 
 ماه )تومان(

ی  
 ميليون

 پانحد
 هزار

ی  
ميليون 
 پانحد
 هزار

 ندارد ميليونی   ندارد

ی  
ميليون 
 پانحد
 هزار

 پانحد
 هزار

محل 
 سکوند

 آباد یوسف کاررر
 شهرك
 غرب

 نواب فاطمی شهران تهرانپارس پون 

 1. مشخصاتِ افراد شرکت کننده در بحث گروهیِ شمارۀ 9جدول                             

 کد مشارکد
 کاادران 

 مشرحات
1 3 9 9 1 9 1 8 

 39 33 31 39 31 13 38 31 سن

 تححيالت
دانشجو 
 ليسانس

 ليسانس
دانشجو 
 ليسانس

 ليسانس
دانشجو 
 ليسانس

دانشجو 
 ليسانس

 ليسانس ليسانس

 مرد مرد مرد زن زن مرد مرد مرد جاسيد

 مجرد متأهل مجرد مجرد متأهل مجرد مجرد مجرد وضعيد تأهل

 تهران اهواز تهران تهران اصفهان تهران مشهد تهران محل تولد

 تهران دزفول تهران آباد ترم اصفهان تهران مشهد ساری محل تولد پدر

ميزان درآمد 
شرحی در ماه 

 )تومان(
 ی  ميليون ندارد

 پانحد
 هزار

 هفتحد
 هزار

 ندارد ندارد
ی  
 ميليون

 ششحد
هزار 
 تومان

 حکيميا کر  صادقيا پاسداران اتتياریا پون  تهرانپارس تهرانپارس محل سکوند

 
برایِ توليد موسويقی چقودر بوا مقاومود     »ها پرسيده شد:   های رروهی این سؤال در محاحبا

برایِ توليد موسيقی چقدر با نهادهایِ دولتیِ مرتبط سوروکار  « »شوید  رو می هایتان روبا تانواده
هوایِ دیگور تعامول برقورار      چقدر بوا توليدکااودرانِ رونوا   برای توليد موسيقی « »کايد  پيدا می

جو حاکم بر « »اند  تر بوده با نظرِ شما چا کسانی در توليد موسيقی در ایران موفق« »کايد  می
ای  هوا بوا رونوا    سعی شد سؤال« کايد  پساد در ایران را چگونا ارزیابی می توليد موسيقیِ مردم
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هوایی تأکيود شود کوا در نتيجوس       تحوص آن دستا پاسخ باها  کلی طراحی شودر بيشتر بر پاسخ
های ِحاصل از محاحبا با استفاده از تکايو ِ روروهِ    تعاملِ رروهی حاصل رردیدر در تحليلِ پاسخ

ها بر اساسِ تريول، تفکور و    متمرکز، از روشِ تحليلِ تأملی استفاده شدر در این نوع تحليل، داده
 (ر  93: 1331پذیرد )تِ ،  ایِ وی صورت می رشتا تفسيرِ پژوهشگر با استفاده از بيا ِ

 شناختیِ آنها ها و تحلیلِ جامعه ها: گزارش داده يافته
در این پژوه  در مجموع پام بحث رروهویِ متمرکوز بوا دو روروه از توليدکااودرانِ موسويقی       

سومی  پساد در ایران، یکی توليدکاادرانِ رونس رسمی و دیگری توليدکااودرانِ رونوس غيرر   مردم
هوا و سوپس تحليولِ     هوایِ حاصول از ایون محواحبا     انجام شدر در ایاجا با رزارشِ اجمالی یافتا

 ها با صورت کامل در دفتر نشریا موجود اسدر پردازیمر محاحبا شااتتیِ آنها می جامعا
در جلسس نرسدِ بحوث، توضويحاتی کلوی     رسمی. احبه با گروه تولیدکنندگانِ گونةمص

ا محرح رردیدر در واکا  ه بررسی از دیدی تاریری اراوا شدر سپس سؤال پيرامونِ مسئلس موردِ
بحوث را   9کود  « اید  رو بوده هایتان روبا برایِ توليد موسيقی چقدر با مقاومدِ تانواده»با سؤالِ 

نموودر ولوی    اصوالً، از ابتدا پدرم هميشا در فراريریِ موسيقی تشویقم موی »چاين آغاز کرد:  این
دنبالِ این کار بروم نداشدر شاید چون پدرم موافق بود مون   تمایلی با ایاکا من بامادرم چادان 

رونا واکوا  نشوان    با پاسخ وی این 3کد « ام احساس نکردمر راه مقاومتی از درونِ تانواده هيچ
هایِ بزرگ معموالً با مشکلِ کمتری مواجهيمر  توب شما در تهران ساکن بودیدر در محيط»داد: 

تحوص  هایِ بزرری را درون تود پرورانده اسد، ولی موسيقی با ا، با ایاکا موسيقيداندر شهرِ م
نيز معتقد بودند شاید ارر در جوایِ   1و  1کدهای « شودر توليد آن چادان با استقبال مواجا نمی

کردند ادامس پرداتتن با موسيقی برایشان مشکل بودر در پاسوخ   دیگری غير از تهراان زندری می
 8کود  « کايد  پساد در ایران را چگونا ارزیابی می جو حاکم بر موسيقیِ مردم»سؤال کا  با این

پساد چوا   ایران فضاهایِ متفاوتی دارد و تحليلِ کلیِ آن مشکل اسدر موسيقیِ مردم»پاسخ داد: 
هوای   در شهرهای بزرگ و چا در مااطقِ کوچ ، چا در بوينِ موردم عوادی و چوا در بوينِ آدم     

آیدر ما از موسيقیِ کالسي  ایرانوی شوروع    ای سبخ  با حساب می با هرحال روناکرده،  تححيل
رفود:   9کود  « کردیم ولی واقعاً مساولِ اقتحادی ما را با سمدِ این رونس موسويقایی سووق دادر  

مراطب، واقعاً انگيز  اصلیِ ما در روی آوردن با این موسيقی بودر هم از لحاظ اقتحادی و هوم  »
هایِ دوستانا هم چا در دانشگاه و چا  رویم معاوی ماظورم این اسد کا جم  یمعاویر ایاکا م

هوایِ   پسادندر این موسيقی ضامنِ حضور ما در جمو   در جاهایِ دیگر این موسيقی را بيشتر می
چادان مااسبِ توليود موسويقی    رغم جو نا بقيا نيز اعتقاد داشتاد علی« تر دوستانا بودر رسترده

 هایِ غيرموسيقایی آنها را با توليد این موسيقی سوق داده اسدر  در ایران، انگيزه
هوا تعامول    برایِ توليد موسيقی چقدر با توليدکاادرانِ دیگر رونا»در پاسخ با این سؤال کا 

اصوالً، تعامل در فضایِ موسيقیِ ایران تعریف نشوده اسودر   »پاسخ داد:  9، کد «کايد  برقرار می
های مرتلف دا  اسد ولی مثالً ميانِ ما و توليدکااودرانِ   لفيقِ موسيقیهرچاد این روزها بازارِ ت
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البتوا ایون   » رفود:   9کود  « ريردر موسيقیِ کالسي  ایرانی، کارِ موسيقاییِ مشترکی شکل نمی
فقط با موسيقی ربط نداردر در ایاجا کسی ارر چيزی بلد اسود، فقوط آن چيوز را واجودِ ارزش     

دنبوال    اد ارر چيزی بلد نيسد حتماً ارزش  را نداشوتا کوا بوا   ک داندر در حقيقد، فکر می می
برود و آن را یاد بگيردر من تودم با رَپ عالقا دارم ولی رَپرها هيچ وقود مایول نيسوتاد، موثالً     

شان نق  داشتا  در توليد موسيقی -کا ی  سازِ ساتی در موسيقیِ ایرانی اسد -سازی مثلِ تار
ای کا ایشان اشاره کرد از نظرِ من اصالً موسيقی نيسد کوا   يقیالبتا موس» رفد:  1کد « باشدر

واقعواً  »رفود:   8کد « با ساز هم نياز داشتا باشدر فقط ریتم اسدر اصالً جابس موسيقایی نداردر 
هایِ تلفيقی در موسيقی داشوتا باشومر یکوی دو     جالب اسدر مثالً برای من مهم اسد کا تجربا

ای کوا موا توليود     ایون موسويقی  » رفود:   3کود  « ق نبووده اسودر  ام ولی موف کار هم انجام داده
ایوم   کايم، تود نوعی موسيقیِ تلفيقی اسد کا حاصلِ تعامل اسدر با هر حال ما نشوان داده  می

 «  کا اهلِ تعامليمر
شاید در نگاهِ نرسد، بتوان پاسرگویانِ این  هایِ گروه اول. شناختیِ پاسخ تحلیلِ جامعه

های اجتماعی و تحوالتِ فرهاگوی بوا    دانسد کا در جریانِ برتی تحرك رروه را همگی، کسانی
شوان ماحبوق نبووده     اند کا چادان با سليقس موسيقاییِ اوليوا  هداید شده  سمدِ رونس موسيقایی

کااد تلفيقی اسد و این تلفيق نيز بوا موفقيود    ای کا توليد می اسدر هر چاد معتقدند موسيقی
ها، این تلفيق چادان هم موفق  رسد با توجا با برتی پاسخ ر میصورت ررفتا اسد، ليکن با نظ

ساتتاریی اسد کا آنهوا   های صورت نگرفتا اسدر دالیلِ عدمِ موفقيدِ تلفيقِ مذکور، برتی الزام
اصوالد   کااود  ای کا توليود موی   اند موسيقی را در تضادی درونی ررفتار کرده اسدر آنها پذیرفتا

ای اسد کا در آن این اعتقاد وجوود   ری آنها در فضایِ توليد موسيقیپذی نداردر این نتيجس جامعا
ای  ررایانوا  ررایانا برآموده از تلقویِ سواد    ندر این نگرشِ ذاتا دارایِ اصالدذاتاً هایی  دارد کا رونا

ررایانوا   اندر این نگورشِ سواد   هایِ موسيقاییِ ساتی بدان ماتسب بوده اسد کا حاميانِ فرهاِ
شوده، لويکن اموروزه از حمایود نهادهوایِ       ایی از تاریخ معاصر ایران تقبيِ موی ه هرچاد در برها

ررددر در این نگورش، هور    سياستگذارِ فرهاگی برتوردار اسدی حمایتی کا سببِ بازتوليد آن می
اجتماعیِ کلی و چا در فضایِ موسويقایی، نيول بوا سومدِ      -رونا تلفيق، چا در فضایِ فرهاگی

شوااتتی اصويل بوا حسواب      بس زیستا در فضایی کا با لحاظِ موسيقیهاسدر تجر زدودنِ اصالد
پسواد، بوا برقوراریِ     آید و تلفيقی اسد سبب شده توليدکاادرانِ این رونس موسويقیِ موردم   نمی

ها تمایل نشان دهادر هر چاد این تعامل، بيشتر بورایِ آنهوا آرموانی و دور از     تعامل با دیگر رونا
دهاد  نوعی تساهلِ اجتماعی و فرهاگوی در   امل در این رروه نشاننمایدر ميلِ با تع دسترس می

ها مشرص رردید، برانگيزاناد  نوعی انححارطلبی و  رونا کا در محاحبا آنهاسدر تساهلی کا آن
 مقاومدِ بيرونی در دیگران اسدر 

توليودِ  پساد در ایران، این رروه، یعای توليدکاادرانی کوا در   در فضایِ توليدِ موسيقی مردم
هوای بيرونوی را    شان بيشتر از موسيقیِ کالسي ِ ایرانی متأثرند، انححارطلبی و مقاومد موسيقی

اند و هم از جانوبِ   ها با بار آمده داناد کا تود از دامنِ آن ای می هایِ موسيقایی هم از جانبِ رونا
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هلِ اجتمواعیِ ایون روروه،    بيایِ کامالً متفاوتی با آنها دارنودر تسوا   پادارند کا جهان هایی می رونا
تعامل آنها را با نهادهایِ سياستگذار و ناِرِ فرهاگی نيز آسان کرده اسدر تقریباً همس آنها چيزی 

ند ا ای موارد، باز با سببِ همان تساهل، مایل اند، هر چاد در پاره با عاوانِ لزومِ نظارت را پذیرفتا
گذار محودود باشود، بور عهود  تموامِ جامعوا       ها در عوضِ ایاکا در دسدِ نهادهایِ سياست نظارت

 قرارريردر 
در این جلسات نيوز توضويحاتی کلوی    ر غیررسمی ةمصاحبه با گروه تولیدکنندگانِ گون

محورح رردیودر    هایی پيرامونِ مسئلس مورد بررسی و مفاهيمِ اصلیِ تحقيق اراوا شدر سپس سؤال
کد « شوید  رو می هایتان روبا برایِ توليد موسيقی چقدر با مقاومدِ تانواده»در واکا ِ با سؤالِ 

ها بسيار زیاد اسدر تقریباً هر شب در تانا بحث و جودل پوي     مقاومد» رونا پاسخ داد:  این 1
شودندر هموس    اترل میآمدر همس اعضایِ تانواده با من دررير بودندر رفد و آمدهایم هميشا ک می
دتترها برایِ اجورایِ موسويقی   »رونا رفد:  این 9کد « کردر ها انرییِ بسياری از من تلف می این
های تانوادری آنقدر زیاد اسد کوا رواهی آدم    تحوص توانادری با مشکل مواجهادر مقاومد با

! شورایط اصوالً   با تموامِ معاوی افتضواح   »رفد:  1کد « شود از دسدِ تانواده فرار کادر حاضر می
مااسب نيسدر هيچ وقد نبوده اسدر تمامِ کارها با اضحراب همراه اسدر من با برتی دوسوتانم  

رونا واکا  نشان  با این پاسخ این 9کد « اندر تورمر نجات یافتا اند، غبحا می کا مهاجرت کرده
اندر غربد  آنها غریب ای دیگر نامااسب اسدر اند با رونا البتا شرایطِ آنها کا مهاجرت کرده»داد: 

دهدر ولی موسيقی، آنجا از چاين شرایحی برتوردار نيسدر این موسويقی اصووالً بوا     آزارشان می
قرار نيسد این موسويقی بوا   »رفد:  9کد « این فرهاگی کا در این کشور اسد سازراری نداردر

رفود:   1کود  « یدرآ وجود می فرهاگی سازرار باشدر اصوالً این موسيقی در ناسازراری اسد کا با
ماندری اسدر فرهاِِ این موسويقی، جلووتر از فرهاوِِ     عدمِ سازراری در ایاجا در نتيجس عقب»

مسئلس ما عودِم سوازراری نيسودر مسوئلس موا ایون اسود کوا         »رفد:  1کد « مردمِ عادی اسدر
عتقد بفهمانيم چگونا این موسيقی، فرهاِِ جوانان اسدر ارر ما با عدمِ سازراریِ این موسيقی م

باشيم، این با آن معااسد کا معتقدیم فرهاِِ جوانان، ناسازرار اسدر با هر حال بوا توجوا بوا    
اش هوم غالوب اسودر     ایاکا ایران کشورِ جوانی اسد، این فرهاِ، فرهاِِ غالب اسدر موسيقی

واقعاً ندیدم کسی با این موسيقی جذب نشودر با هر حال هما نسبد با ایون موسويقی موضو     
ارور  »رفود:   9کود  « نودر ا تفاوت هایِ دیگر بی این در حالی اسد کا معموالً در مقابلِ رونادارندر 

زنيمر اصالً این موسيقی بور کوالم اسوتوار     ماظورتان از تعامل رفتگوسد کا ما هميشا حرف می
تواهد و موسويقیِ رَپ هوم    اسدر ولی باید قبول کايم همکاریِ موسيقایی، فضایِ رل و بلبل می

کام این سؤال را با ایون قحود طورح     من فکر می»نيز رفد:  1کد « رل و بلبل نيسدر موسيقیِ
ريوردر انوزوا    کردید کا ببيايد ما چقدر اجتماعی هستيمر فعاليدِ ما هميشا در جم  صورت موی 

برایِ ما معاا نداردر این موسيقی، جمعی اسدر روابطِ تاص نيواز داردر موا رواهی بورایِ ایجواد و      
 «  کايمر بط، انریی بسياری صرف میحفظِ این روا

برایِ توليد موسيقی چقدر با نهادهایِ دولتیِ مرتبط سروکار پيدا »در پاسخ با این سؤال کا 



 1931بهار و تابستان  ،1شمارۀ ،5دورۀادبیات، و هنر شناسی جامعه

 

141 
 

 

کوام، موا اصوالً در ایون      هایی من فکر می کايد ولی ی  موق  باور نمی»رفد:  3، کد «کايد  می
اریمر نوا بوا نهادهوایِ مورتبط و نوا      ای با نهادهایِ دولتی ند کايمر هيچ رابحا مملکد زندری نمی

کوردمر حسوی    غيرِمرتبطر چاد وقد پي  باید برایِ تمدیدِ رذرناما با ادار  رذرناما مراجعا می
هوا   تقریباً، در تمامِ پاسخ« ها از غار بيرون آمده اسدر کا داشتم، حس انسانی بود کا بعد از مدت

ی معتقد بودند، آنچا با لحاظِ معاوی در نوعی ميل با فرار از فضاهایِ رسمی وجود داشدر همگ
 سازدر نياز می کااد، آنها را از تعامل با نهادهایِ رسمی بی فضاهایِ تحوصیِ تود کسب می

کااودران در محواحبا، از    مشوارکد  هنایِ گنروهِ دوم.   شنناختیِ پاسنخ   تحلیلِ جامعه
نوادری را ترك رفتوا و  اندر همگی فضاهایِ تا هایِ بيرونی هم رریزان ترین سحِِ مقاومد کوچ 

ها نيز در بسياری موارد، این جودایی   دهادر تانواده کمتر با مراوداتِ ساتی با تانواده اهميد می
کوا   کااد، در حوالی  ، حتی از استقاللِ فرزندانِ تود حماید می9و  9اندر در موردِ کد  را پذیرفتا

تانواده جدا شووندر در ایون روروه،    ای نيسد کا با طورِ کامل از  سن پاسرگویانِ مذکور با رونا
ها را درونِ همين  جدایی از نهادهای اجتماعی از تانواده آغاز شده اسدر آنها شدیدترین مقاومد

اندر با بيانِ دیگر، این جدایی نقحس ورودشوان بوا فضوایِ توليود و      ساتتار کوچ  مشاهده کرده
پساد برایِ آنها چيوزی   موسيقیِ مردمآیدر فضایِ توليدِ  پساد با حساب می محرفِ موسيقیِ مردم
ای اسدر این در حالی اسد کا روروهِ نرسود، ایون فضوا را بيشوتر فضوایی        فراتر از فضایِ حرفا

پسادِ غيررسمی، فضایِ توليد، بيشوتر   دانسدر در موردِ توليدکاادرانِ موسيقیِ مردم ای می حرفا
انودر   را در هموين فضوا شوکل داده   قلمروِ شرحی اسدر آنها برتی روابط دوستانا و عميق توود  

شوود،   هایِ وصف شده در ميانِ توليدکاادرانِ غيرایرانی نيز مشاهده موی  ای از کا  هرچاد پاره
سازد آن اسد کا انزوایِ اجتمواعیِ ایون    ليکن آنچا فضایِ توليد این رونا در ایران را متمایز می

تود افرادر توليد موسيقی بورایِ آنهوا    رردد و نا از جانبِ رروه، بيشتر از طرفِ جامعا حماید می
سوازدر اعضواِی ایون روروه نشوان دادنود، تعامولِ         کاشی اسد کا هویتشان را در تمامِ ابعاد موی 

تاباودر ایون عودمِ     پساد برنمی موسيقایی با دیگر توليدکاادران را در فضایِ توليد موسيقی مردم
ها بوا وجوود آورده اسودر ایون روروه از      ای انححارطلبیِ فرهاگیِ تودتواستا در آن تمایل، رونا

ها و نمادهوایِ   ند با مددِ نشاناا پساد در ایران بي  از سایرین مایل توليدکاادرانِ موسيقیِ مردم
دهاود    هایِ دیگر متمایز سازندر این تمایزطلبیِ اجتماعی کا نشان غيرموسيقایی، تود را از رروه

شااتتی را از ميان  مکانِ هررونا تلفيقِ موسيقیهمان انححارطلبیِ فرهاگیِ تودتواستا اسد، ا
شودر ایون   بردر اصوالً، نيازی با این تلفيق در توليدکاادرانِ این رونس موسيقایی احساس نمی می

پسواد   هایِ تلفيقی از این نوع موسيقی در فضاهایِ توليدِ موسيقیِ موردم  در حالی اسد کا نمونا
هوا را ایون    سبب شوده ارزش موسويقاییِ دیگور رونوا     غيرایرانی شکل ررفتا اسدر انححارطلبی

سوو سووق    طور مستقيم یا غيرمستقيم انکوار کااودر ایون انکوار، آنهوا را بودین       توليدکاادران، با
ررایانوا   کااد، اصالد قاول شوندر آنهوا بوا نگرشوی ذات    ای کا توليد می دهد کا برایِ موسيقی می

بواوری، بوا    پسواددر ایون ذات   آنان را برایِ محرف می رونس موسيقاییِذاتاً معتقدند، فرهاِِ امروز 
فرهاگی کا موسيقیِ توليدشد  آنها با آن تعلق دارد، یعاوی فرهاوِِ غورب، در تعوارض شودید      
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ررایوی در تعلوِق عميقوی اسود کوا توليدکااودراِن ایون موسويقی در          قرارداردر ریشس ایون ذات 
 پردازندر   شان با مقاومد در برابر آن می يقیای دارند کا با موس ناتودآراهِ تود با فرهاِِ ساتی

 گیری بحث و نتیجه
شوااتتیِ اراووا شوده در     پردازیِ جامعا فضایِ توليد موسيقی در ایران، ارر آن را بر اساسِ مفهوم

آیدر ایون نوزاع،    آميز با حساب می سححی تررد باگریم، بي  از صد سال اسد کا فضایی ماازعا
موسوويقاییِ سوواتی و موودرن رخخ داده اسوودر روواه در ایوون فضووایِ هووای  ميووانِ حاميووانِ فرهاووِ

ِ  آميز، سياستگذاران فرهاگی از فرهاِ ماازعا هوای مودرن حمایود     هایِ ساتی و راه از فرهاو
هوا، هموواره    ها و شاید با دليلِ ایون حمایود   رغمِ این حماید اند، هر چاد فضایِ توليد، علی کرده

هجری شمسی، با توجا با توليد  1911سدر از اواتر دهس آمده ا ماد با حساب می فضایی مسئلا
هوای موسويقیِ    پسواد در ميوانِ جوانوان، افوزای ِ روروه      و محرفِ نسبتاً رسترد  موسيقیِ موردم 

ای در ایوران،   هوایِ مواهواره   پساد رسمی و غيررسمی و رسترشِ روزافزون استفاده از شبکا مردم
ضایِ اصلی توليد موسيقی در ایوران تبودیل شودر در    پساد با ف تررده فضایِ توليد موسيقی مردم

هایِ متکثر کا هرکدام با فرهاگی تاص متعلق بودند، فضایِ  این فضا هم با توجا با وجودِ رونا
 آميزِ پيشين بازتوليد شدر ماازعا

پسواد   در این مقالا در جهدِ شااتدِ این فضا، با دو رروه از توليدکاادرانِ موسويقیِ موردم  
ها  ررسمی از طریقِ تکاي ِ محاحبس رروه متمرکز با محاحبا پرداتتيمر رزارشِ دادهرسمی و غي

هوایِ   شااتتیِ آنها نشوان داد، هور دو روروه دچوار تضوادهایِ درونوی و مقاومود        و تحليلِ جامعا
کااود، متعلوق    ای کوا توليود موی    اندر رروهِ اول توود را بوا رونوس موسويقایی     ایدوولویی  بيرونی

کوا توود را    -این در حالی اسد کا چاان از فضایِ توليدِ موسيقی کالسي ِ ایرانیدانستادر  نمی
نموودر   ناپوذیر موی   فاصلا ررفتا بودند کا بازرشد از نظرِ تودشان، امکان -داناد برآمده از آن می

هوایِ   نمایدر آنهوا هاووز بوا اصوالدِ برتوی رونوا       این تضاد، امکانِ هر نوع تلفيقی را نيز سلب می
کردنودر آنهوا در    ی معتقد بودند و آن را ارزشمادتر از اشکالِ تلفيقیِ موسيقیِ قلمداد میموسيقای
شااتتی تمایل نشان داده بودنود، لويکن نهایتواً در نظرشوان      هایشان، با تلفيقِ موسيقی محاحبا

ایون  های آنها داشدر  رراییِ نهفتا در ارزیابی هاسدر این نشان از نوعی ذات تلفيق، زدودنِ اصالد
رورفتن از   ررایانا داردر در حالی کا بوا فاصولا   های ساد ررایی نشان از تأثيرپذیری از نگرش ذات

دانستاد، شيو  زنودری و رونوس موسويقایی     موسيقیِ کالسي ِ ایرانی کا تود را با آن متعلق می
و  هوای ایودوولویی    غيرساتی را برایِ توليد بررزیده بودنودر در سوحِِ نهواییِ تحليول، واکوا      

هایِ ایدوولویی  بسويار شودیدتر توود را     دادندر در رروهِ دوم، کا  ررایانا از تود بروز می ساد
ای آميرتا شده کوا   هایِ ایدوولویی  با انححارطلبیِ فرهاگیِ تودتواستا نشان دادندر این کا 

ونوس  اجتمواعی اجبواری و عودِم حمایوِد نهادهواِی رسومی و اجتمواعی از ر        انزوایِناشی از بيشتر 
نفویِ   کا فقط باهایی ایدوولویی  پدید آورده  سویه از آنهاموسيقاییِ توليدی آنهاسدر این آميرتگی 

 ر تلفيق را از ميان برده اسدهررونا  امکانِایدوولویی ،  ر این کا پردازند شااتتیِ دیگران می هستی
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هوایِ غيور    موسيقی شد  هایِ سبخ  پساد در ایران، چا آنها کا شکل هایِ موسيقیِ مردم رونا
ای  شااتتی هایِ غربی متأثرند، با توجا با تفاوتِ هستی ند و چا آنها کا از روناا پساد ایرانی مردم

کا با یکدیگر دارند و واکا ِ ایدوولوییکی کا توليدکاادرانِ آن در برابور یکودیگر از توود بوروز     
پسواد   در فضایِ توليد موسيقیِ موردم  اندر این نزاع، هر چاد دهاد، همواره دچارِ نزاعِ رفتمانی می

ترِ توليد موسيقی در ایوران ميوانِ    تر در فضایِ کلی دهد، ليکن همان نزاعی اسد کا پي  رخخ می
شوااتتی،   هوای موسويقی   دادر امروزه، تلفيق هایِ ساتی و مدرن موسيقی رخ می حاميانِ فرهاِ

آیدر این در حالی اسد کوا کوا ِ    عاملی مهم در نوآوری در فضایِ توليد موسيقی با حساب می
های متفاوت در ایران امکانِ هر رونا تلفيوق، نووآوری و در    ایدوولویی  ميان توليدکاادرانِ رونا

شود  پساد در ایران را از ميان برده اسدر این سبب می نتيجا پویاییِ فضایِ توليد موسيقیِ مردم
ریرتویِ   بدهود و رکوود و ایسوتایی بوا بوی      پویاییِ فضایِ توليد جایِ تود را با رکود و ایسوتایی 

پساد با طور جزوی و فضایِ فرهاگیِ ایران با طور کلوی   فرهاگی در فضایِ توليد موسيقی مردم
 زندر      دامن می
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