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 چکیده
ها حضور و نقش زنان یکی از مخاطبان فعال مصرف موسیقی هستند و موسیقی همواره در تجربه زندگی روزمره آن

 سیشناپژوهش حاضر تالش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ذائقه موسیقایی زنان چگونه است؟ و چه سنخدارد. 

بندی کرد؟ این پرسش با روش پژوهش کیفی بررسی شده است. ابزار گردآوری توان صورتاز ذائقه موسیقایی زنان می

های سنی متفاوت در شهر تحصیالت، موقعیت اجتماعی و گروهنفر از زنان با  82ساختاریافته با های نیمهها مصاحبهداده

ژوهش اند. نتایج پهای کیفی انتخاب شدهگیری نظری رایج در پژوهشگیری هدفمند و نمونهتهران است که به شیوه نمونه

ر دشود. زنان یها نیز دیده مگر آن است که زنان، جامعه ناهمگونی هستند و این ناهمگونی در ذائقه موسیقایی آنروایت

 ،اعتراضی، طلبتا مخاطبان هویت طلبطلب و هیجان، فراغتبه عنوان مخاطبان تصادفی و پراکندهمصرف موسیقی 

 زنان، ذائقه موسیقایی واحدی ندارند بلکه ذائقه آنها مبتنی بر  شوند.دیده می پیشه و معناگرای موسیقیمهارت

اجتماعی بودن ذائقه موسیقایی و وابستگی آن به پیشینه این به معنای  است؛شان متفاوت های فردی و اجتماعیزمینهپس

ی ذائقه موسیقایتنوع کارکردهای موسیقی در زندگی روزمره، است. در عین حال، با توجه به مخاطبان اجتماعی و فرهنگی 

ی چنین در مصرف موسیقایرود. همپسند( پیش میپسند و عامهشدن )مصرف همزمان موسیقی نخبهزنان به سوی ترکیبی

 شناختی و معناگرایی آن غلبه دارد.های زیباییهای کارکردی موسیقی بر جنبهزنان، جنبه
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 مقدمه

مدرن، فرهنگ مصرفی رایج در آن است. از میان کاالها و محصوالت  های مهم جامعهیکی از ویژگی

مصرف موسیقی بازنمای تجربیات زیسته ای دارد. فرهنگی مصرفی، موسیقی جایگاه و اهمیت ویژه

 یقایی در بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه تولید و مصرف محصوالت موس. روزمره است

ای هکننده موقعیتسکعبرای سرگرمی و شادی نیست بلکه منشود. این محصوالت صرفًا ابزاری می

موسیقی و تحوالت آن در خالء اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تولید زندگی اجتماعی و سیاسی است. 

 (. 1911ی اجتماعی و فرهنگی است )ودادهیر و دیگران، اشود بلکه موسیقی برساختهنمی

نگرند که درون نظام ای اجتماعی و فرهنگی میشناسان به مصرف موسیقی به مثابه پدیدهجامعه

سیاسی و فرهنگی کشور با سایر عناصر اجتماعی و فرهنگی در ارتباط است )قاسمی و میرزایی، 

در ترجیحات موسیقایی در بستر اجتماعی، سیاسی و (. بنابراین مصرف موسیقی و تغییرات 1921

 ای ریشه دارد.فرهنگی هر جامعه

 ای دست به گریبانهای اخیر با تغییرات فرهنگی و نگرشی گستردهجامعه ایرانی در طول سال

ها تغییراتی را در سبک زندگی و مصرف فرهنگی به وجود آورده است که در این بوده که همه این

ای هتغییرات مصرف موسیقی هم در سبک است. گشتهذائقه موسیقایی نیز دچار تحوالتی  ،میان

های جدید موسیقی( و هم در شکل مصرف موسیقی )برگزاری موسیقی )پیدایش و گسترش سبک

در ( رقم خورده است. ، فردی و خانگی موسیقیها و مصرف جمعی موسیقی یا مصرف مجازیکنسرت

ری دیجیتال همراه با تنوع استفاده از موسیقی، به تغییرات بیشتری در این عرصه این میان، توسعه فناو

های مختلفی مورد شده است و به شکل تردامن زده است. امروزه موسیقی با زندگی روزمره عجین

های جمعی و گیرد؛ از گوش دادن به موسیقی به صورت فردی و حضور در کنسرتاستفاده قرار می

د. ها و مراکز خریهای عمومی، رستورانگرفته تا کارکردهای فراغتی موسیقی در مکان نواختن موسیقی

دهد که امروزه تاثیر موسیقی در زندگی روزمره بسیار فراگیر شده است )کوالنژون ها نشان میهمه این

 . امروز نسبت به گذشته موسیقی در قلمروهای مختلفی امکان ظهور و گسترش یافته(8111، 1و لمل

است؛ گاهی با خرید در هم آمیخته است و گاهی با ورزش و در فضاهای عمومی مرتبط با این 

 اند.ها، موسیقی را در دسترس مصرف عمومی قرار دادهموقعیت

با  های موسیقی نیز افزوده شده است.طی چند دهه اخیر بر تنوع و سبک ها،عالوه بر همه این

های اجتماعی مختلف و همچنین دسترسی به ها و شبکههگسترش اینترنت و فضای مجازی و رسان

قش پذیرتر شده و ن، استفاده از موسیقی نسبت به گذشته دسترسایای تلویزیونی ماهوارههشبکه

تر از پیش شده است. همچنین موسیقی در زندگی روزمره کاربردهای موسیقی در جامعه امروز متنوع

نمایی و های سیبا دیگر محصوالت فرهنگی و هنری مانند فیلم عالوه، موسیقیمتکثری یافته است. به

                                                           
1. Coulangeon & Lemel 
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اگر در گذشته، موسیقی تنها در مناسک خاصی »توان گفت تلویزیونی نیز در هم آمیخته شده است. می

ها، موسیقی شد، امروز در کنار بسیاری از فعالیتهای دیگر مصرف میمانند تولد، عروسی و مراسم

ها و کارکردهای بسیار متنوعی در زندگی (. بنابراین موسیقی، نقش812: 1911)کوثری، « شودارائه می

 ای برایروزمره امروزین به خود گرفته است. همانطور که اشاره شد، این روزها، موسیقی صرفًا وسیله

ای هابزاری برای اعتراض به نابرابریبه مثابه نیست بلکه گاه موسیقی  گذران وقتاوقات فراغت و 

رابری برای مطالبه بجدیدی را و در این مسیر، بسترهای فکری و نگرشی  کندآفرینی مینقشعی اجتما

  ،های اجتماعیها و خواستهکند. هرگاه در جامعه برای ابراز عقاید، ارزشاجتماعی ایجاد می

ی طرفکند. از زبان ارتباطی عمل می مثابه یک ها و موانعی وجود داشته باشد، موسیقی بهمحدودیت

های ناسیونالیستی و حماسی، موسیقی، کارکردهای اجتماعی دیگری نیز دارد؛ برای مثال موسیقی

دهد و به همبستگی اجتماعی در سطح کالن کمک پرستی افراد را در جامعه افزایش میحس میهن

شناختی روان(. از سوی دیگر، موسیقی حتی از دیدگاه برخی از متخصصان 1931پور، کند )رفیعمی

قدرت موسیقی تا جایی شناخته شده است که این روزها، موسیقی تواند شفابخش باشد. میو پزشکی 

، 1به یکی از ابزارهای اصلی درمان در برخی از قلمروها مبدل شده و دارای کارکرد است )میدوس درمانی

ساماندهی و  برای ( بر این نظر است که مردم از موسیقی1111) 8نورادر این زمینه، دی (.8111

ظور هایی به منکنند. موسیقی، فرصتهای مختلف استفاده میسازگاری زندگی روزمره خود در موقعیت

های رمانتیک و خاص زندگی فراهم ایجاد آمادگی ذهنی برای فعالیت روزمره، آرامش و مرور لحظه

 آورد.می

ر در مسیمصرف موسیقی به عنوان یکی از کاالهای فرهنگی و هنری رسد بنابراین به نظر می

تدریج تغییر کرده و استفاده از بهها و مظاهر مدرن ای با مولفهگذار از جامعه سنتی و ورود به جامعه

های هتنوع انواع موسیقی و ذائق»نکته قابل مالحظه، های گوناگونی به خود گرفته است. موسیقی شکل

دسترسی به انواع همچنین  (.1: 1928)فاضلی، « های مختلف جامعه استن افراد و گروهمختلف در بی

شی بخ پذیر است.های جنسی و سنی مختلف امکانموسیقی برای همه افراد از طبقات اجتماعی و گروه

های اجتماعی های آن و همچنین گسترش رسانهپذیری به گسترش اینترنت و امکاناز این دسترس

 ضه تولیدات موسیقایی است.برای عر

در این میان، زنان یکی از مخاطبان مصرف موسیقی هستند و موسیقی در زندگی فردی و 

اجتماعی زنان دارای اهداف، کارکردها و آثار متفاوتی است. ذائقه موسیقایی زنان در بین خود جامعه 

موسیقایی یک موضوع فردی نیست مصرف موسیقی و ذائقه تواند متفاوت باشد چرا که زنان نیز می

سئله مسازد. بلکه کامالً احتماعی است و پیشینه اجتماعی هر فردی است که ذائقه موسیقایی او را می

پژوهش حاضر این است که با توجه به متکثر و متنوع شدن مصرف موسیقی و کارکردهای گوناگون 

                                                           
1. Meadows 

2. DeNora 
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موسیقایی زنان به عنوان گروهی از مخاطبان توان از ذائقه ای میشناسیآن در زندگی روزمره، چه سنخ

 بندی کرد؟موسیقی صورت

 پیشینه تجربی

ا هشناسی بوده است. بسیاری از این پژوهشموسیقی موضوع پژوهشی محققان برجسته جامعه

های تجربی و نظری اوست. بوردیو و ارزیابی 1دار رویکرد نظری بوردیوشناسی موسیقی، وامدر جامعه

خود تحلیل طبقاتی از مصرف موسیقی در جامعه فرانسه ارائه داده است. پژوهش بوردیو در پژوهش 

به ذائقه موسیقایی به مثابه بازنمایی از  (8های ذوقیقد اجتماعی قضاوت)ن تمایز( تحت عنوان 1121)

 نگرد و نوعی تمایز را در ذائقه موسیقایی مبتنی بر طبقه اجتماعی مطرحطبقه اجتماعی افراد می

کند. بر اساس رویکرد بوردیو، ذائقه موسیقایی افراد با موقعیت آنان در ساختار طبقه اجتماعی می

د. این مطالعه شومشخص می( ای که در طبقات اجتماعی مختلف وجود داردترکیب و حجم سرمایه)

ی موسیقگرایانه برای مثال، دهد که اولویت و ترجیح طبقات باال، مصرف موسیقی نخبهنشان می

ای، موسیقی جاز است درحالی که ترجیح و انتخاب طبقات کارگر عمدتًا کالسیک، اپرا و تا اندازه

پسندانه چون موسیقی پاپ، راک، رپ و موسیقی رقص است )کوالنژون و های عامهمصرف موسیقی

رف طبقاتی از مصهای ایرانی نیز عمدتاً متاثر از دیدگاه نظری بوردیو، تحلیل (. در پژوهش8111، 9لمل

( و همچنین آقااحمدی 1921نطنزی ) زادههای شکوری و غالمموسیقی انجام شده است. در پژوهش

( رابطه بین مصرف موسیقی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد تایید شده است. 1918و دیگران )

مصرف موسیقی  ترپایگاه طبقاتی باالافراد با دهد نشان می( نیز 1912پژوهش اکبری و مرادی )

 فرهنگی فقیر و ضعیفه زمیندهد ( نیز نشان می1911دارند. پژوهش قاسمی و دیگران ) متنوعی

 به دنبال دارد. را  انهموسیقایی فقیر مصرف، مخاطبان

 های هویتی و قومیتی نیز اشارهتوان به تحلیلهای طبقاتی مصرف موسیقی، میعالوه بر تحلیل

مهم مانند خانواده، مرجع های مقوله فرهنگی است که در آن تاثیر گروهموسیقی یک مصرف کرد. 

بر این، مصرف موسیقی (. عالوه 8111گروه همساالن و اجتماعات قومی، قوی است )کوالنژون و لمل، 

توان تنها تمایز (، دیگر نمی1113) 1نست. در این زمینه، در نگاه پیترسبخشی ادارای کارکرد هویت

بلکه بایستی به متغیرهای دیگری نیز توجه  رف موسیقی در نظر گرفتر نوع ژانرهای مصطبقاتی را د

ها و ساختارهای تفاوت خواران چطور؟؛در مورد تک ( در پژوهش خود با عنوان1113) 1ن. بریسداشت

                                                           
1. Bourdieu 

2. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste  

3. Coulangeon & Lemel 

4. Peterson 

5. Bryson 
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 دهد که ذائقه موسیقایینشان می 1محور در میان افراد آمریکایی با سطوح تحصیلی پایینهویتی گروه

هایی چون نژاد، قومیت، تحت تاثیر مولفه ،هایی که دارای تحصیالت پایینی هستندآمریکایی

 عالوه بر متغیر دهد این مطالعه نشان میجغرافیایی است. بنابراین  کاری دینی و منطقهمحافظه

 های طبقاتی، عوامل دیگری چون هویت، قومیت و دینداری نیز در تحلیل ذائقه موسیقاییتفاوت

انداز قومی به فهم مصرف موسیقی با چشمنیز ( 8111) 8کننده هستند. ناتال و دیگرانمخاطبان تعیین

اند و بر این عقیده هستند که مصرف موسیقی برای جوانان به مثابه بازنمایی هویت خود در پرداخته

 زندگی روزمره است. 

های چندمتغیره و چندبعدی برای تبیین ها از تحلیلها، در برخی از پژوهشعالوه بر همه این

( به تحلیل مصرف 8111) کوالنژون و لملمصرف موسیقی بهره گرفته شده است. در این زمینه، 

 که از نظر اقتصادی فعال هستند(  سال ۴1تا  81موسیقایی شهروندان جامعه فرانسه )سنین 

 ازخاصی  های؛ سبکوجود دارد دو بعد برای مصرف موسیقاییاند. مبتنی بر این پژوهش، پرداخته

ک ی. این دو بعد به همراه هم به بی که دارندتنوع انتخا همچنینو  کنندمصرف میکه مردم موسیقی 

. این پژوهش چهار گونه مصرف فرهنگی برای دگرداز مصرف موسیقایی منتهی می شناسیسنخ

 ،روشنفکرنیمهپسندان زچیهمه ،روشنفکرپسندان چیزهمه: کرده استمطرح  موسیقی مخاطبان

این تایج . مبتنی بر ننادهندگان به موسیقی()گوش کسانی که مخاطب موسیقی نیستند و پسندانتک

ترند. حتی برای فعالروشنفکر نیمه پسندانچیزروشنفکر از همه پسندانچیزهمه معموالًپژوهش 

ی روشنفکر خیل پسندانچیزهمه، نرخ مشارکت رفتن مانند موزه یا سیرک پسندانهی عامههافعالیت

یک نه تنها به موزآنها نادهندگان است. یا گوش پسندانروشنفکر، تکنیمه پسندانچیزباالتر از همه

در این  .دترنفعال ی دیگر نیزهافعالیت بسیاری ازدهند، بلکه در روشنفکر گوش میو نیمه پسندعامه

ا سن ب پسندیچیزرسد همهبه نظر میشده است.  نیز تایید موسیقایی قهذائتاثیر سن بر پژوهش، 

دارند. دوم، پسندی چیزموسیقی کمتر حالت همهمصرف در  مسن . مخاطبانهمبستگی منفی دارد

تند. نادهنده هسمسن به احتمال بیشتری گوش مخاطبان .نادهندگی نیز با سن همبستگی داردگوش

در معرض دامنه  سالمندانهای نوجوان نسبت به صنعت ضبط، گروه شدنجهانیدلیل به عالوه، به

و در این زمینه تغییر نسلی در مصرف موسیقی  تری از ژانرهای موسیقایی قرار دارندبسیار گسترده

 قهطب و تاثیر (. نکته مهم این پژوهش این است که بررسی نقش8111شود )کوالنژون و لمل، دیده می

سل، اجتماعی مانند سن، ن هایمولفهتاثیر سایر  بررسیمند ، نیازدر مصرف موسیقی طبقاتیموقعیت  و

ندبعدی و چ چندمتغیری هایتحلیلنیازمند مصرف موسیقی  بررسیدرنتیجه است.  جنسیت یا قومیت

 است.

                                                           
1. What about the univores? Musical dislikes and group-based identity construction among Americans with 

low levels of education 

2. Nuttall, Arnold, Carless, Finnamore   & Richard 
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( 192۴اند. فاضلی )های طبقاتی مصرف موسیقی فراتر رفتههای ایرانی نیز از تحلیلدر پژوهش

طبقاتی  هایهای موسیقایی در ایران باید به عواملی بیشتر از مقولهذائقهمعتقد است که برای توضیح 

هایی چون سرمایه فرهنگی (. در این پژوهش مطرح شده است که مقوله111: 192۴اندیشید )فاضلی، 

ها، متفاوت موسیقی همچنان نقش دارند اما عالوه بر این هایسبکو تمایزهای طبقاتی در مصرف 

، 1922، 192۴نیز بر ترجیحات موسیقایی موثرند. صمیم نیز در مطالعات خود ) متغیرهای دیگری

های های اجتماعی و ذائقهپسند، قشربندیهای موسیقی مردم( به رابطه بین مصرف گونه1918

شناسی موسیقی بیشتر به تولید صمیم در جامعهعالوه بر این، موسیقایی مخاطبان پرداخته است. 

نگارانه و فرهنگی به مصرف موسیقی کمک کرده است. بنابراین همانطور که در مردم ادبیاتی با رویکرد

و  نسلی-های طبقاتیهای چندبعدی برای مثال تحلیلتوان تحلیلبرخی از مطالعات دیده شد، می

فرهنگی از ذائقه موسیقایی مخاطبان ارائه داد. اما جایگاه پژوهش حاضر -های طبقاتیهمچنین تحلیل

 ؟ چیست

شناسی شاهد مطالعات کیفی در جامعهچند اخیراً هر دهد های اجتماعی نشان میمرور پژوهش

. تغالب بوده اس روش پژوهش کمی اما در شناسایی ذائقه موسیقایی مخاطبان عمدتاًموسیقی هستیم 

های پیشین مورد غفلت واقع شده است. کنندگان موسیقی در پژوهششناسی مصرفهمچنین گونه

درباره شناسایی ذائقه  های اجتماعیدهنده کمبود پژوهشتر از همه، مرور مطالعات نشانمهم

( 1918عنایت و کاوه ) مطالعه ،های موجود با تاکید خاص بر زنانموسیقایی زنان است. تنها پژوهش

وجه ت اند. باپرداخته پسندنقش و جایگاه زنان در موسیقی مردم( است که به 1911و رازقی و دیگران )

 شناسی ذائقه موسیقایی زنان تمرکز کرده است.ها و کمبودها پژوهش حاضر بر سنخبه همین فقدان
 

 اندازهای نظری مختلفمصرف موسیقی در چشم

رویکرد متفاوتی به مصرف موسیقی در جامعه دارند و از  پردازان اجتماعینظریههر یک از این 

، ازیسکنند؛ آدورنو از صنعت فرهنگمفاهیم نظری متفاوتی برای تحلیل مصرف موسیقی استفاده می

پسندی و گیدنز از بازنمایی هویت شخصی تک -چیزپسندین از همهبوردیو از تمایز طبقاتی، پیترس

 کند.در مصرف موسیقی بحث می

 سازیقی به مثابه صنعت فرهنگموسی

 شناسی موسیقی است. آدورنو ترین مفهوم تحلیلی آدورنو از جامعهصنعت فرهنگ، مهم

ه داری تبیین کرده است که بپسندانه در جامعه سرمایهمصرف موسیقی را بیشتر درباره موسیقی عامه

شود و در نهایت به صنعت فرهنگ شدن فرهنگ و هنر منتهی میروند فزاینده و رو به گسترش کاالیی

انبوه  و تولیداستاندارد  شکلرا به  پسندعامه یقموسی سازی،فرهنگ صنعت او معتقد استانجامد. می

 و ها را از اضطرابآنو است و قابل فهم  مردم، سادهعامه  این سبک از موسیقی برای .استدرآورده 
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سازی با این روش، مردم را به مصرف ، صنعت فرهنگسازد. از نظر آدورنودور می روزمره هاینگرانی

 ییباال ی و فرهنگیارزش هنر دارای که واال یقپسندانه ترغیب و از مصرف موسیهای عامهموسیقی

 (.12: 1921 ،1یناتی)استر سازداست، دور می

از نظر آدورنو، موسیقی پاپ به مثابه محصول ظاهری صنعت فرهنگ است. او معتقد است که 

 تدریج برای شدن آن بهانجامد و زمینه کاالییموسیقی پاپ به استاندارد شدن این موسیقی می

های موسیقی روز به روز بیشتر به یکدیگر شبیه و ساختار اصلی شود. سبککننده فراهم میمصرف

ند پسهای که آدورنو برای تمایز میان موسیقی واال و موسیقی عامبندیشود. دستهمی ها یکسانآن

موسیقی را فاخر و صیل انو موسیقی (. آدور913: 1111، 8کند، استاندارد شدن است )آدورنواستفاده می

، مقابلاین نوع موسیقی، شخصیت سوبژکیتو دارد. درست امعتقد و تابی معرفی میکند زباو منتقد 

موسیقی را دارای شخصیت کند و این نوع میتابی معرفی زغیربادی و نتقااغیررا یقی عامهپسند ـموس

(. بنابراین 1919به نقل از زیباکالم مفرد و دیگران،  811-811: 1128، 9نداند )پدیسابژکتیو می

سازی است؛ هرچند تولیدات این صنعت در ظاهر بسیار متنوع و عنصر اصلی صنعت فرهنگ یکسان

ا به کنندگان رلیقه مصرفشود اما این محصوالت به لحاظ محتوا یکسان هستند و سمتکثر دیده می

داری های جامعه سرمایهدهد. صنعت فرهنگ، الگوهای مصرف را بر اساس ارزششکلی سوق مییک

کننده درنتیجه مصرف کاالهای فرهنگی که در دهد و مصرفکنندگان قرار میدر اختیار مصرف

ودبیگانه و استاندارد محتوا، از خسازی تولید شده است، به انسانی پوچ، بیچارچوب صنعت فرهنگ

توان گفت موسیقی در نگاه آدورنو به مثابه صنعت فرهنگی (.  می2۴: 1921شود )استریناتی، تبدیل می

 ود.رهای مصرفی پیش میها و سلیقهسازی ذائقهاست که کاالیی و تجاری شده است و به سوی یکسان

 موسیقی ابزار تمایزبخشی

با طرح مفاهیمی نظیر سرمایه فرهنگی، بازتولید فرهنگی و شناسانی است که بوردیو از جامعه

ه مصرف کند کدهد. بوردیو استدالل میاز ذائقه موسیقایی ارائه می طبقاتیتر از همه تمایز، تحلیل مهم

فرهنگی و مصرف موسیقایی این کارکرد اجتماعی را دارد که به تمایزهای اجتماعی طبقات مشروعیت 

( تمایزهای اجتماعی را در مجموعه متنوعی از 1911(. بوردیو )8۴2: 2119، 1بخشد )استوریمی

بیند. بوردیو در کتاب تمایز های اجتماعی میوارههای انتخابی و عادتهای اجتماعی، سلیقهپرکتیس

ها و موقعیت طبقاتی وارهعادتها، باور است که طبقات اجتماعی مختلف با توجه به سرمایهبر این 

افراد طبقات باالی جامعه که است  معتقد. بوردیو سبک و ذائقه موسیقایی متفاوتی دارندخاص خود، 

گزینند. گرایانه را برمیو نخبه از سرمایه فرهنگی بیشتر و واالتری برخوردارند، مصرف فرهنگی متعالی

                                                           
1. Strinati 

2 . Adorno 

3. Paddison 
4. Storey 
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ف رالگوی مصدرنتیجه و  ی هستندترسرمایه فرهنگی کمدارای طبقات اجتماعی پایین،  درمقابل

 اییموسیق موسیقی و ذائقهدر مصرف  یهای طبقاتاین تفاوت دارند.نیز تری انهپسندفرهنگی عامه

  ،های زندگیگر سبکحکایتمخاطبان ن در نگاه بوردیو، مصرف موسیقایی بنابراینمایان است. 

. ندکهای گوناگونی است که بین طبقات اجتماعی مختلف تمایز اجتماعی ایجاد میو ذائقه هاوارهعادت

اد از آن هایی که افرموسیقایی متاثر است از انواع سرمایه ذائقهتوان گفت مبتنی بر نظریه بوردیو می

 دهند.ها در افراد شکل میای که این سرمایهوارهبرخوردار هستند و عادت

 پسندی موسیقیچیزپسندی و تکهمه

قی های مصرف موسیتوان در نوع سبکو همکارانش معتقدند نمی ندر نقطه مقابل بوردیو، پیترس

 یا  یخوارتک-یچیزخوارتز همهترین منتقدی است که با صرفاً تمایزی طبقاتی قائل شد. او معروف

ت. را نقد کرده اسمصرف موسیقایی  دربارهبوردیو  ز طبقاتی، نظریه تمای1پسندیچیزپسندی و تکهمه

کنند که مطرح می های خود( در پژوهش111۴) 9ن و کرن( و پیترس1118) 8ن و سیمکاسپیترس

تر درمقایسه با افراد دارای تحصیالت باالتر، مصرف موسیقایی افراد دارای سطوح تحصیالت پایین

تعلق دارند که تنها تعداد کمی از ها و اقشار خاص فرهنگی ها به گروهمتنوعی ندارند چرا که آن

قه رسد از نگاه آنها عالوه بر مولفه طبها مجاز است. پس بنظر میهای موسیقی از نظر آنسبک

 های فرهنگی دیگری مانند قومیت، مذهب و دین نیز در میان است.اجتماعی، پای مولفه

شربندی جایگاه افراد در ق زا موسیقاییمصرف بتنی بر دیدگاه بوردیو، همانطور که قبالً گفته شد، م

ز خاصی ا سبکاجتماعی باال از  و طبقه افراد دارای پایگاه؛ به این معنا که کنداجتماعی پیروی می

ن یترسرمقابل، پاما دگردد. می اجتماعی از دیگر طبقات هاآنکنند که سبب تمایز استفاده می موسیقی

 موسیقاییخاص بودن مصرف  این دیدگاه باکند. دفاع می پسندیتک – پسندیچیزهمهه از دیدگا

 طبقات باال  موسیقاییرا در خصوص مصرف  هدیدگااین قات فرودست جامعه موافق است اما بط

 اند و کاالهای فرهنگیشده پسندچیزپذیرد. به اعتقاد این دیدگاه، امروزه طبقات باالی جامعه همهنمی

 مه کنند. کاالهایی که ممکن است با پایگاه اجتماعی آنان سنخیت چندانیرا مصرف میمتنوعی 

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 1118ن و سیمکاس )(. پیترس1113ن، )بریس نداشته باشد

ایانه رگمتعالی و نخبه هایسبکذائقه هنری اقشار باالی جامعه تغییر یافته و دیگر محدود به مصرف که 

اقشار باالی جامعه درمقایسه با اقشار پایین، دارای ذائقه موسیقایی با  .یی داردباال تنوعبلکه  نیست

ن پسندی هستند. بنابرایچیزپسندی هستند درحالی که اقشار پایین دارای سلیقه تکگستره همه

ل شد اما موسیقی قائهای مصرفی توان تنها تمایزی طبقاتی در سبکمبتنی بر این دیدگاه، دیگر نمی

                                                           
1. Omnivore-univore 

2. Peterson & Simkus 

3. Peterson & Kern 
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ه ک شان است؛ افرادیتوان تاحدی پذیرفت که ذائقه موسیقایی افراد وابسته به موقعیت اجتماعیمی

یبی ذائقه موسیقایی متنوع و ترکد و تنهس یمتنوع هذائق یفرادست تعلق دارند، دارااجتماعی  گاهیبه پا

 دارند.

 بازنمایی هویت شخصی مثابهبهمصرف موسیقی 

 نیست عمل راهنمای داند. در این جوامع، دیگر سنتمی شدهزداییسنت را امروزین جوامع گیدنز

 مسئله، این پیامد(. 111: 8111 ،1کاسپرسن)باشد  فرد برای شخصی سازنده هویت تواندنمی و

 اهمیت ،ترین پیامد مدرنیتهمهمبنابراین . است ممکن هایانتخاب از ایپیچیده گستره با فرد رویارویی

 (.111: 1921است )گیدنز،  گردارای عاملیت و انتخابهای مصرف برای فرد یافتن سبک زندگی و الگو

ها از نظر گیدنز، انسانعالوه، یابد. بهپس سبک زندگی در فرهنگ مدرن است که اهمیت و کاربرد می

اندیشی در دنیای مدرن، دارند. یکی از پیامدهای باز قدرت بازاندیشی ،عامالنی اجتماعی مثابهبه

. بنابراین (3: همان) دارداهمیت سیار برای ساخت هویت شخصی ب که های زندگی استپیدایش سبک

هاست. گیدنز بر این عقیده است که سبک زندگی افراد در زندگی روزمره، بازنمای هویت شخصی آن

ست به انتخاب سبک زندگی مدرن، فرد عاملیت دارد و برای بازنمایی هویت شخصی خود د در فرهنگ

 زند.می

کند و معتقد است که این های آن اشاره میشدن و فرصتگیدنز به اهمیت جهانی عالوه بر این،

دهد. گیدنز بر این نظر پدیده اجتماعی، قدرت انتخاب را از نظر کمی و کیفی تغییر و گسترش می

 گشایدمی فردبرابر  ای برای انتخاب درتازههای های همگانی، راهرسانهه شدن فزایندجهانیاست که 

محیطی  است تا فرد و جامعه درشرایطی را فراهم کرده  متأخرمدرنیته (. 188–81: 1921)گیدنز، 

های های مدرن، فرصت(. گسترش تکنولوژی و فناوری181)همان:  تعامل بپردازند به باهمجهانی 

های دهد و درنتیجه فرصتراد جامعه امروز قرار میروی افمحلی پیش-جدیدی را در امتداد جهانی

توان گفت امروزه با ظهور و گسترش دهد. مبتنی بر رویکرد گیدنز میانتخاب افراد را گسترش می

 از گذشته برخوردارند. افراد هایی بیشها و انتخابهای نوین عرضه موسیقی، افراد از فرصتتکنولوژی

های مختلف موسیقی را برای مصرف های قومی، ملی و جهانی، گونهتعاملیت دارند که مبتنی بر هوی

 کنند.انتخاب کنند و با مصرف موسیقایی خود، هویت شخصی خود را بازنمایی 

 پژوهش کیفی روش

شناسی مخاطبان موسیقی شناسی کیفی قرار دارد و به دنبال سنخپژوهش حاضر در سنت روش

ای عمیق و پدیده اجتماعی را به گونهیک پژوهش کیفی، مطالعه زن )در سطح شهر تهران( است. 

                                                           
1. Kaspersen 
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توان با مطالعه عمیق و جزئی یک پدیده (. در این روش می11: 8118، 1کند )پاتنجزئی فراهم می

آن پدیده اجتماعی ارائه داد و هم از درک و تجربه زیسته افراد  رخداداجتماعی، هم توصیف عمیقی از 

 شده انجامساختاریافته های نیمهها در شکل مصاحبهآوری داده(. جمع8111، 8روایت کرد )مردودستی

 های طبقاتی مختلف در شهر تهران هستند. های سنی و پایگاه، زنان در گروهمطالعه مورداست. جامعه 

و برای  9گیری هدفمندشوندگان از نمونهدر پژوهش حاضر، برای دستیابی به تنوعی از مصاحبه

است  یکیهدفمند تکن یریگنمونهاستفاده شده است؛  1گیری نظریها از نمونهاشباع مقولهساخت و 

استفاده  یاز اطالعات برا یو انتخاب موارد غن ییشناسا یبرا یفیک قاتیدر تحق ایکه به طور گسترده

 هآگاهانو  یهدفمند، انتخاب عمد یریگنمونه .(8118، 1)پاتون شودیمؤثرتر از منابع محدود استفاده م

 خاص است دهیپد ایموضوع، مفهوم  کی نییها در تبآن ییتوانا مبتنی بر کنندگانمشارکت

گیری، عالوه بر آگاهی، دانش و تجربه افراد )کرسول و در این نوع نمونه .(8111، ۴)رابینسون

( 8118، 2)برنارد(، در دسترس بودن، تمایل به مشارکت و توانایی انتقال تجربیات 8111، 3پالنوکالرک

ایی هها اهمیت دارد. در پژوهش حاضر تنوعی از زنان مبتنی بر ویژگینیز در شناسایی و گزینش نمونه

 انتخاب شده است. چون تحصیالت، سن، وضعیت اشتغال و طبقه اجتماعی

، گیری نظری( نمونه8111شود. از نگاه چارمز )گیری نظری، در فرایند پژوهش انجام میاما نمونه

ها در ابعاد های مورد نیاز را برای اشباع مقولهتواند دادهدارد که کجا و چگونه میمحقق را بر آن وا می

ر د یریگنمونهجو کند. بنابراین، وهای تحلیلی جستهای آن و همچنین پر کردن شکافو ویژگی

های داده لیتحلخالل است که از  هاییو مقوله میبر مفاه یو مبتن ردیگیوهش شکل مژپ انیجر

(. پژوهشگر در میدان پژوهش، شروع به 881 :191۴ ن،یوس و کربااسترشوند )استخراج می کیفی

سازد، به لحاظ مفهومی فراهم میها را یامکان کشف گوناگون کند کهها از منابعی میآوری دادهجمع

رساند می 1مفهومی و نظریبخشد و درنهایت پژوهشگر را به اشباع و نظری پژوهش وی را غنا می

گیری نظری تا نقطه اشباع مفهومی ادامه یافت؛ یعنی (. در این پژوهش، نمونه91: 8112، 11)ویلینگ

های جدیدتر، مفاهیم و ها و انجام مصاحبهتا زمانی که محقق به این نتیجه رسید که با تداوم مصاحبه

آمده پیشین رسیده است. دستهای بهو مقولهآورد و به تکرار مفاهیم دست نمیهای جدیدی بهمقوله

 ساختاریافته با زنان اشباع مفهومی حاصل شد. مصاحبه کیفی نیمه 82در پژوهش حاضر پس از انجام 
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 شوندگان(. مشخصات اجتماعی زنان )مصاحبه0جدول شماره 

 ایمتغیرهای زمینه فراوانی

  دیپلم و زیردیپلم )عمدتًا محصل( 11

 

 تحصیالت
 

 دیپلم و لیسانسفوق ۴

 لیسانسفوق 3

 دکتری 1

 جمع 82

  ساله( 81-11متولدین دهه هفتاد و هشتاد ) 1

 ساله( 91-91متولدین دهه شصت ) 11 گروه سنی

 ساله و باالتر( 11تر )متولدین دهه پنجاه و پایین 1

 جمع 82

  طبقه پایین 2

 طبقه میانی 18 طبقه اجتماعی

 باالطبقه  2

 جمع 82

  شاغل 11

 

 وضعیت اشتغال

 دار(غیرشاغل )خانه 2

 آموز و دانشجودانش 2

 بازنشسته 8

 جمع 82

 

از ذائقه موسیقایی زنان  1شناسیهای کیفی، یک سنخدر پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل داده

تکنیک عمدتاً رایجی در شناسی ابزارهای تحلیلی و شناسی یا گونهبندی شده است. سنخصورت

 شناسی ابزار مهمیهای کیفی است. سنخبندی دادههای کیفی و مطالعات اجتماعی برای دستهپژوهش

ویژه برای موضوعات و برای تمایز مفهومی و نظری بین عناصر یک پدیده پیچیده اجتماعی است؛ به

آن وجود ندارد )رایچ، برد و  مندی از عناصر اصلیبندی نظامهای نوظهوری که هنوز طبقهپدیده

در و  شوندیدرک م هاگونهاز  ایافتهیسازمان هاینظامعنوان بهها یشناسگونه(. 8113، 8مندنهال

(. 8112، 9رایت)کالیر، الپورت و سی دارند یاساس ها نقشمقوله و تولید مفهوم و ساختی ریگشکل

ها و معیارهایی است که محقق در توجه به ویژگیها با بخشی دادهبندی و نظمشناسی، مقولهسنخ

                                                           
1. Typology

 

2. Reiche, Bird & Mendenhall 

3. Collier, Laporte and Seawright 
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بندی است که در آن دو مقوله شناسی، نوعی روش(. سنخ8113، 1خود در نظر دارد )مایکل پژوهش

شود، با این هدف که نقاط مشترک این مفاهیم ساده، ترکیب می هم بابعدی و ساده یا چند مفهوم تک

: 1113، 8دهد )نیومنارتباط بین مفاهیم ساده را نشان میمفهوم جدیدی را شکل دهد. مفهوم جدید، 

شناسی به این بستگی دارد که حداکثر همسانی و همگونی بین ابعاد هر (. قدرت تبیین یک سنخ18

(. در پژوهش 1921ها وجود داشته باشد )اباذری و چاوشیان، سنخ و همچنین حداکثر تفاوت بین سنخ

های اولیه، با روش مقایسه روابط، ها و استخراج مفاهیم و مقولهحاضر پس از کدگذاری متن مصاحبه

اند. در پایان الزم به های مختلف استخراج شدهها، سنخهای میان مفاهیم و مقولهها و شباهتتفاوت

از  کیفی شناسیسنخدهی ندارد بلکه در تالش است تا یک ذکر است که این پژوهش ادعای تعمیم

 ن ترسیم کند.ذائقه موسیقایی زنا

 شناسی ذائقه موسیقایی زنانهای پژوهش: سنخیافته

های گوناگونی چون توان در سنخدهد زنان را میشناسی ذائقه موسیقایی زنان نشان میسنخ

طلب، مخاطبان طلب، مخاطبان هیجانطلب و آرامشمخاطبان تصادفی و پراکنده، مخاطبان فراغت»

 بندی کرد.دسته« پیشه و مخاطبان معناگرامخاطبان مهارتطلب، مخاطبان اعتراضی، هویت

 زنان به عنوان مخاطبان تصادفی و پراکنده موسیقی

( دو برداشت غالب از مخاطب به معنای مخاطب فعال و مخاطب 1923) 9کوایلمبتنی بر نگاه مک

ها و رد رسانهر موزنند و دمنفعل وجود دارد. مخاطبان فعال کسانی هستند که دست به انتخاب می

گری هستند. درمقابل، مخاطب منفعل ی موجود در آن دارای قدرت تشخیص و گزینشانتخاب محتوا

های های شبکهای ندارد و در معرض پیامهای رسانهکسی است که از خود عاملیتی در مواجهه با پیام

در بسیاری از موارد  زند وگری نمیای مختلف است. مخاطب منفعل دست به گزینش و انتخابرسانه

برخی از زنان در گروه مخاطبان تصادفی و ای است. های رسانهمخاطبِ تصادفی بسیاری از برنامه

ت شود و دسپراکنده هستند؛ مصرف موسیقایی مخاطبان تصادفی و پراکنده طی زمان، هدفمند نمی

ی تصادف موسیقی یاد کرد. مخاطبان منفعل مخاطب عنوانبه هاآنتوان از زنند و میبه گزینش نمی

کننده هر آن چیزی است که به او در بازارهای موسیقایی ای منفعل است و مصرفموسیقی، سوژه

ا هکنند. آنشود. این مخاطبان هر کاالیی از موسیقی را که در دسترس باشد استفاده میعرضه می

و شنونده ثابت سبک خاصی از  وقت هواخواهها هیچگر موسیقی مصرفی خود نیستند. آنگزینش

های هایی چون تلویزیون، رادیو و شبکهشده در رسانهو تنها در معرض موسیقی پخش نبودندموسیقی 

 گیرند. اجتماعی مجازی قرار می

                                                           
1. Mitchell 

2. Neuman 

3. McQuail 
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دخترم به دنیا  کهوقتیمن از »گوید: دار میلیسانس و خانهساله،  98عاطفه، 

. البته از ابتدا هم همین بودم، خیلی موسیقیام از اومده خیلی کم شـده استفاده

ـــده و وقت نمی ـــرم گرم ش ـــیقی نبودم. االن هم خیلی س کنم. گاهی اهل موس

 دم وقتی تلویزیون روشنه یاشـه رو گوش میآهنگایی که تو تلویزیون پخش می

و اونجا بشنوم. شاید از وقتی دخترم به دنیا  گاهی ممکنه تو تلگرام چیزی بذارن

ــاعتاومده م ــاعت جموع س ــه س ــم دو س هایی که من به آهنگ گوش کرده باش

 «.سالشه 1بیشتر نشده باشه. االن دخترم 

مخصوص به خود را ندارند. طی  مخاطبان تصادفی و پراکنده موسیقی، در مصرف موسیقی سلیقه

های اجتماعی مجازی پیدا چند سال اخیر مخاطبان در مصرف موسیقی وابستگی زیادی به شبکه

 ها در این پردازند. آنو گذارهای اینترنتی خود به مصرف موسیقی می درگشت هاآناند. ردهک

د شوند. مخاطبان پراکنده کسانی هستنتدریج به مخاطبان پراکنده موسیقی تبدیل میها بهزنیپرسه

د. کننتفاوت هستند و هر چیزی عرضه شود، مصرف میهای موسیقی بیکه نسبت به مصرف گونه

مخاطب پیگیر موسیقی نیستند. مخاطبان پراکنده کسانی هستند که تعهدی ثابت به سبک  هاآن

نند. کمصرف می ایگونهتفاوتای از موسیقی را به شکل بیموسیقی خاصی ندارند و اشکال پراکنده

قی یها عمدتًا مخاطب موسای نیز ندارند. آنمخاطبان پراکنده کسانی هستند که هویت بازاندیشانه

 تفاوت هستند وها نسبت به موسیقی بیتوان گفت آنپسند در شکل پاپ هستند. درکل میعامه

 جایگاه خاص و پررنگی ندارد. هاآن موسیقی در زندگی روزمره

ــاله، دیپلم و خانه 11لیال،  ای به موســیقی ندارم، من عالقه»گوید: دار میس

خودم اصالً دنبالش نیستم، ممکنه شـنوم ولی ذاره و من هم میگاهی دخترم می

تو ماشـین شوهرم بذاره و گوش بدیم ولی درگیرش نیستم و گاهی حتی خوشم 

شنوم ولی خودم نمیاد آهنگ باشـه، وقتی تلویزیون روشـن باشه آهنگ باشه می

 «.دمدنبالش نیستم، پیش بیاد گوش می

 طلبمخاطبان فراغت عنوانبهزنان 

های زندگی روزمره و اری برای فراغت، سرگرمی، رهایی از چالشموسیقی گاهی برای زنان ابز

ت گذرانی و فرار از مشکالمخاطبان موسیقی برای وقت عنوانبهاز زنان  برخیدستیابی به آرامش است. 

برند. موسیقی به مثابه فراغت زندگی روزمره و رسیدن به فراغت و آرامش زودگذر به موسیقی پناه می

هایی را برای شدن مخاطب در موقعیت کنونی و زیستن در لحظه است که امکانو سرگرمی، غرق 
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های جمعی، سازد. به خصوص در دوره پاندمی کروناویروس و کاهش فراغتآرامش موقتی فراهم می

 .شده استاش برجسته و خصلت فراغتی یافتههای فردی چون موسیقی افزایش مصرف فراغت

هایی من با موسیقی»گوید: می متأهلکتری و سـاله، دانشجوی د 11فرزانه، 

دم. خیلی وقتــا هم کنم و گوش میزنــه ارتبــاط برقرار میکــه حرف دلمو می

گیرم. وقتی ناراحتم، میرم چیزایی که دوس دارم بشنوم رو با موسیقی ارتباط می

ـــیقی ـــمت موس ـــه میبـه س گه و برعکس هایی که غم داره و داره از غم و غص

هایی که شــاده و انرژی داره، باهاش شــادم میرم ســمت موســیقیهایی که زمان

ـــم. زمان ورزش کردن هم ربـدم، گـاهی بـاهاش می مو انجـامکـارای روزمره قص

دم و حالت دوپینگ داره برام. وقتی که موسیقی هست خیلی موسیقی گوش می

 «.تر پیش میرمتر و باانگیزهپرانرژی

های شــهری، کند. ترافیکراغتی فراهم میهری بســتری برای مصــرف موســیقی فزندگی شــ

ــافت ــاهای عمومی و مراکز خرید همگی از مس ــور در فض های طوالنی بین منزل تا محیط کار و حض

گیری موســیقی در ســبد فراغتی فراهم های زندگی شــهری اســت که فضــایی را برای جایفرصــت

زنی در فضاهای عمومی، مراکز هایی چون پرسههای شهری امروز که محل فراغتسازد. در زندگیمی

سازی است، مصرف موسیقی در زندگی روزمره های بدنروی خیابانی و حضـور در باشگاهخرید، پیاده

ای نشینی، نبود فضاهدر زندگی شـهری تومم با آپارتمانیابد. از نظر زنان، گیرد و اعتبار میشـکل می

ـــیــاری از تفریح جمعی و افزایش لحظــات تنهــایی و هــای هــا و فراغــتفراغتی و در فقــدان بس

 پذیری استدسترسشدن بسیاری از امورات زندگی روزمره، موسیقی ابزار شدن و مجازینشینیخانه

موسیقی در دوره پاندمی رســد می به نظرتوان به عنوان سـرگرمی و فراغت از آن مدد گرفت. که می

 های دیگر شده است.یگزین بسیاری از فراغتاجکروناویروس 

من دوس دارم همیشه تو باشگاه »گوید: لیسانس میسـاله و فوق 98ماندانا، 

ــم موزیک ــه. گاهی هم تو گوش دارم چون خود ی رو برمیهندزفرهای خودم باش

ی هســت تو هندزفرذارن. از مســیر کارم تا خونه همیشــه باشــگاه هم آهنگ می

رو ه مســیری رم یدم. گاهی هم وقتی تنهایی پیاده میگوشــم و آهنگ گوش می

شــه. وقتی هم که با همســرم هســتیم و ترافیک میذارم پخش حتماً موزیک می

 «.کنه اوضاعوباشه فقط موسیقی هست که آروم و قابل تحمل می
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 های، موسیقیزند. در این زمینههای زندگی اسـت که سـبک موسـیقی مصرفی را رقم میتجربه

مواردی موسیقی رقصی پاپ، فضای مطلوبی برای گریز پسند به خصوص موسیقی شاد، تند و در عامه

های زندگی روزمره و رسـیدن به آرامش و لذت موقتی اسـت. در این میان با گسترش فضای از تنش

کند و بخشــی از های اجتماعی، نقش موســیقی در زندگی روزمره افزایش پیدا میمجازی و شــبکه

ین سنخ، زنان به موسیقی صرفاً به مثابه سرگرمی شود. در اتنهایی زنان با مصرف موسیقی سپری می

توجه هستند و صرفٌا ها همچنین به معانی و مضـامین موسـیقی مصرفی نیز کمنگرند. آنو فراغت می

برند. برای این دسته از مخاطبان، برای ارضای نیازهای آنی خود و برای سرگرمی از موسیقی بهره می

 روزمره بیشتر دارای اهمیت است.  استفاده و کاربرد موسیقی در زندگی

تفریح خاصی نداریم، همش تو »گوید: دار میساله، دیپلم و خانه 99بنفشـه، 

ـــیقی تفریحی خونـه ایم، یا باید تلویزیون ببینیم یا باید موزیک گوش بدیم. موس

تونی باهاش هســت که همیشــه قابل دســترســه، رایگانه، راحت هرجا باشــی می

رقصیم. من معمواًل دیم، گاهی میترام آهنگ گوش میسـرگرم بشـی. من با دخ

ـــی رو مد نظر قرار نمیآهنـگ ـــخص خاص دم. های پاپ گوش میدم. معموالً ش

وفایی باشه، دم. حاال در مورد دوسـت داشتن باشه، در مورد بیترکیبی گوش می

عشـق باشـه. خیلی شـاد شـاد دوسـت ندارم خیلی هم غمگین دوست ندارم یه 

 «.متعادل باشه و حد وسط باشه رو گوش میدم چیزی باشه که

ها است که در زندگی روزمره بخش زیادی از پسـند یکی از پرکاربردترین موسیقیموسـیقی عامه

حتی برخی از مخاطبان موســـیقی جدی و پیچیده چون  کهینحوبهطلب نقش دارد مخاطبان فراغت

کند. این سـبک از موسـیقی محصول صنعت خود جذب می یسـو بهموسـیقی سـنتی ایرانی را نیز 

اســت. بنابراین اغلب مردم را به ســوی خود جلب  شــده ســاختهفرهنگ اســت و ســاده و قابل فهم 

گونه دارد، از این توانایی برخوردار است کند. با توجه به اینکه این سبک از موسیقی خصلت فراغتمی

پسند به های عامهسازد. همچنین موسیقیدور  های روزمرهکنندگان را از اضطراب و نگرانیکه مصرف

ی پرتقول آدورنو نیازمند نوعی شنیدن ساده است و مخاطب با نوعی عدم تمرکز و گاه همراه با حواس

 های جدی نیازمند تمرکز و توجه باالست.دهد درحالی که مصرف موسیقیبه موسیقی گوش می

ــاله، خانه 81رزیتا،  ــیالت دیپلمس وقتی دارم کارای »گوید: می دار و با تحص

ـــیقی گوش میدم و غیر از اون زمان دیگه ای رو بهش خونـه رو انجام میدم موس
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ـــاص نمیـدم. زمـان ـــتم تو خونه و کار خونه هم برام اختص هـایی کـه تنها هس

دم و ذارم و گوش میکننده هست، معموالً آهنگای آرام، عاشقانه و شاد میخسته

کارای خونه رو انجام بدم. وقتی آهنگ شــاد گوش میدم بهم انرژی میده تا بتونم 

ــه که خیلی راحتانرژیم باال میره و باعث می تر کارامو انجام بدم. آهنگای پاپ ش

 «.پسندمرو خیلی دوس دارم، آهنگای بهنام بانی رو خیلی آهنگاشو می

نیز از موســیقی زنان عالوه بر ســرگرمی و گریز از مشــکالت زندگی روزمره، برای آرامش عاطفی 

ــرایط گذار را برای افراد ایجاد میبرند. بهره می ــیقی ش ــکالت و در اینجا گاهی موس کند؛ گذار از مش

های سخت و دشوار مانند تجربه شکست و جدایی، تجربه مرگ عزیزان مسائل کاری، گذار از موقعیت

پیامدهای آن. موسیقی های دشـوار زندگی به خصـوص در دوره پاندمی کروناویروس و و دیگر تجربه

محتوای عمده موســـیقی پاپ دارای  چراکهها عمدتاً موســـیقی پاپ اســـت؛ انتخابی در این موقعیت

وفایی، جدایی و از این قبیل است و درنتیجه نیازهای مضـامین عاشـقانه، دوستی، نفرت، وفاداری، بی

 دارد.رزانی میکند و لذت آنی و موقتی را به وی امی نیتأمعاطفی زودگذر مخاطب را 

ــیقییکی از مهم ــوص جوانان به موس ــند به دلیل های عامهترین دالیل گرایش زنان و به خص پس

شود و مصرف این سبک های امروزی ایجاد میهای روزمره در زندگینیازی اسـت که به واسطه تنش

ای موسیقی، زمینهدهد. ها سوق میسـوی فرار از مشکالت و تنشوها را به سـمتها، آناز موسـیقی

ســازد و آرامش روحی موقتی های عاطفی را فراهم میکند که امکان رهایی زودگذر از تنشفراهم می

 کند. را برای افراد ایجاد می

آهنگ محلی آذری که عاشقانه باشه »گوید: سـاله می 98کیمیا، لیسـانس و 

نه خیلی های شـاد و احسـاسـی و عاشقاکنم. آهنگخیلی دوس دارم و گوش می

ریزم. دم که حرفای قلبمه و باهاش اشــک میهایی گوش میدوســت دارم. آهنگ

عاشـقانه سـنگین دوس دارم. هر چیزی که از احساسم بگه رو دوس دارم من، با 

 «.کنمهمه آهنگا حال نمی

ها گاهی اوقات از آهنگ»گوید: ساله و دیپلم نیز می 91در این زمینه فاطمه، 

کنم، یه موقع که شــاید دعوا کرده باشــم با حالم اســتفاده میبرای تغییر حس و 

همسـرم، ناراحت باشـم، عصـبی باشم، ناراحت باشم از دست همسرم، یه آهنگ 
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شـــه که از ذارم، این آهنگ شـــاد اونقدر تو گوش من اونقدر تکرار میشـــاد می

 «.شهغمگینی در میام میرم تو فاز رقص. اینجوری کالً حس و حالم عوض می

تری را در مصـــرف و عاطفی ها و اهداف احســـاســـیزنان به عنوان مخاطبان موســـیقی، انگیزه

رای کنند. موسیقی ب نیتأمکنند تا از این طریق نیازهای عاطفی خود را موسـیقایی خود پیگیری می

 بخش است.بخش و گاهی مسکن و آراماین مخاطبان، گاهی انرژی

هایی موسیقیبا من »گوید: می متأهلساله، دانشجوی دکتری و  11فرزانه، 

کنم و گوش میدم. خیلی وقتا هم چیزایی زنه ارتباط برقرار میکه حرف دلمو می

گیرم. وقتی شرایطم غمگینه و که دوس دارم بشنوم رو با موسیقی ارتباط می

هایی که غم داره و داره از غم و غصه میگه. ناراحتم میرم به سمت موسیقی

گه و آروم و کمی غمگین رو دوس دارم. دخترم همیشه می های مالیمآهنگ

هایی مامان چرا آهنگات غمگینه. آهنگای عاشقانه هم دوست دارم. یکی از خواننده

کردم پاشایی بود که آهنگاش که من خیلی دوست داشتم و آهنگاشو گوش می

ر رو زاده، آرون افشاغمگین بود. محتوای عاشقانه و غمگین مثل محسن ابراهیم

 «.خیلی دوست دارم

های بعدی زندگی به شود که در دورهبخش موجب ثبت خاطرات شیرینی میتجارب عاطفی لذت

شود؛ یعنی مصرف نوستالژیک موسیقی و تکرار پیگیری اهداف خاصی در مصرف موسیقی منتهی می

ــتالژیک. موزیکتجربیات عاطفی لذت ــاهای نوس  خش و یادآوربهایی که برای افراد لذتبخش در فض

ــد، افراد مجدداً آن ــرف میخاطرات مثبتی باش ــته از مخاطبان، ها را مص کنند. بنابراین برای این دس

 موسیقی دارای کارکرد نوستالژیک است.

یه سری از آهنگایی »گوید: ساله و مجرد در این باره می 91زهرا، لیسانس، 

هایی که موالً اونموقعکنم و معان، اونایی که شادن رو گوش میهم که امروزی

قرار هایی که ناراحت باشم، بیسرحالم و حالم خوبه آهنگ گوش میدم و اونموقع

رم. من معمواًل یه سری آهنگایی باشم، نگران باشم اصاٌل به سمت موسیقی نمی

هم که برام نوستالژیک هستن گوش میدم مثل هایده یا مثالً آهنگای ابی و معین. 

 «.دادمحال عاطفی دهه هشتاد که این آهنگارو گوش میمیرم تو فضای حس و 
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و  تواند ُمسکنها از کارکرد موسـیقی درمانی نیز نباید غفلت کرد. موســیقی میعالوه بر همه این

گاه شـــفابخش باشـــد. برخی از زنان از موســـیقی به عنوان درمان در زندگی روزمره خود اســـتفاده 

 کنند. برای این مخاطبان، موسیقی گاهی مُسکن زندگی است. می

ای که خیلی برای من مهمه چیز دیگه»گوید: ساله و لیسانس می 81پریسا، 

کنم بهش. مثالً توی رانندگی اینه که من موزیک رو به عنوان یک درمان نگاه می

ی مثالً وقتتونم اصـــالً رانندگی کنم یا حتما باید موزیک باشـــه اگه نباشـــه نمی

ی تو گوشـم باشــم و موزیک گوش بدم. چیزی که هندزفربیرون میرم حتما باید 

ــدای  ــردرد میشــم حتماً باید موزیک با ص برای همه عجیبه اینه که من وقتی س

ـــدای متمرکز مثـل  ی، زیاد طرفدار هنـدزفربلنـد گوش بـدم نـه موزیـک بـا ص

یدم یا صدایی که توی ری نیسـتم ولی هدفن یا اسـپیکر اتاقم رو ترجیح مهندزف

ماشــین پخش بشــه. بهم ثابت شــده که وقتی موزیک با صــدای زیاد گوش بدم 

ـــه. خیلیدیگـه کم ـــردردم خوب میش کنم کــه وقتی هـارو هم دعوت میکم س

های الیت گوش میدم و حالشــون خوب نیســت موزیک گوش بدن. من موزیک

سیقی حالم خوبه، دنیام خیلی تاثیر میذاره روم، انرژی مثبت بهم میده. من با مو

خوبه. یکم مشـکالت عصـبی داشـتم چند وقت اخیر و میگرن اومده سراغم ولی 

بخش و رکن مهم زندگیم هست موسیقی کمکم کرده و تاثیرگذار بوده و برام آرام

 «.کنهآسازی کمک میصورت معجزهموسیقی. به

 طلبزنان به عنوان مخاطبان هیجان

های مشــکالت زندگی روزمره، زنان از موســیقی برای تخلیه هیجان عالوه بر ســرگرمی و گریز از

ــتفاده می ــوی عاطفی نیز اس ــیقی به مثابه طلب لذت و هیجان، مخاطبانی را به س کنند. درواقع موس

ـــنی هیجان و انرژی باالیی دارند که از نگاه خود جـذب می کنـد. نوجوانـان و جوانان در این دوره س

مخاطبان با انتخابی  اینآید. ی از عهده تخلیه این هیجانات برنمیخودشـــان موســـیقی ســـنتی ایران

ها به موسیقی به مثابه تولید زیست شاد و آگاهانه و فعاالنه در پی تجربه هیجان و شـادی هستند. آن

ــیاری از موقعیتپرهیجان می ــیقینگرند و درنتیجه در بس ــتفاده ها از موس ــاد و پرهیجان اس های ش

 کنندهتوانند کمی از فضـــای پرتنش، ســـرد و ناراحتهایی میا خلق چنین موقعیتب هاآنکنند. می

موجود دور شــوند و لحظاتی پرهیجان تجربه کنند. تجربه هر ســبکی از موســیقی که لذت و هیجان 
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کم به مخاطبان پیگیر این سـبک از موسیقی تواند تکرار شـود و کمها ایجاد کند، میبیشـتری در آن

 تبدیل شوند.

آهنگای شــاد گوش میدم، تتلو، توحید، »گوید: ســاله و محصــل می 11تینا، 

های آروم و شاد رو دوس ندارم اصالً. اصاًل سـاسـی مانکن. کالً رپ دوس دارم. تم

های غمگین رو دوست ندارم. دوس دارم آهنگایی گوش بدم که هیجان موسـیقی

برم مخصــوصًا وقتی میکنم و لذت ها ذوق میباالیی داشـته باشـه. با این آهنگ

 «.کنمخودم بتونم حفظ کنم و با خواننده بخونم بیشتر حال می

ـــتگونه تحلیل کرد در جامعهتوان اینمی ـــت، ای که فرص های زیادی برای تخلیه هیجانات نیس

شود. نوجوانان و جوانان امروز از موسیقی به تخلیه هیجانات تبدیل میگاهی موسیقی به ابزاری برای 

همین برند که بهره می شـــانرپ و راک برای تخلیه هیجانات این دوره زندگی موســـیقیخصـــوص 

در بین نوجوانان و جوانان ایرانی منجر گسـترش مصـرف این سبک از موسیقی به درنهایت  موضـوع

 .  شودمی

دم. ساعت آهنگ گوش می 1روزی »گوید: سـاله و کالس نهم می 11ملیکا، 

کنه. خیلی هیجان و ترس رو ده، منو خوشـــحال میخیلی هم به من هیجان می

ـــعی می ـــاس دوس دارم. من س کنم تو تنهـاییم آهنگـامو گوش بدم چون احس

نه زرم و تو فکر حرفایی که اون میکنم وقتی تنها باشم خیلی تو موسیقی میمی

رم به اوج. خیلی بهم آرامش میده. مثالً یهو توی آهنگ صـــدای زوزه گرگ و می

گیرم، دوس دارم. وقتی کشه، من با این آهنگا آرامش میختره جیغ میمیاد یا د

آهنگ گوش میدم بهم آرامش میده، شـاید یه چیز غیرطبیعی باشه یا یه جوری 

 «.  باشه که به یه سری از دوستام آرامش نده ولی به من آرامش میده

محتوای این هستند و  چون رپ و راک موسیقیهای طرفدار سـبکطلب عمدتاٌ مخاطبان هیجان

ـــبـک ـــیقی آید.به ذائقه نوجوانان و جوانان خوش میاغلب هـا س ها با در محتوای برخی از این موس

از حالت سـکوت و ابهام گذشــته خارج و به مواجه هسـتیم که  مضـامین جنسـی های اروتیک وترانه

زدایی از مسائل جنسی موجب جذابیت قبحها و همین تابوشکنی .شودصـراحت به تصویر کشیده می

های گســترش اســتفاده از این گونهاین ســبک از موســیقی در بین نوجوانان و جوانان شــده اســت. 
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ای که امروزه شود به گونهکنندگان میهای مصـرفوارهموسـیقی موجب تغییراتی در فرهنگ و عادت

 قبح برخی از مسائل رو به افول است.در میان این قشر 

ـــالــه و دانش 11ملیکــا،  من یــه بــار یکی از »گویــد: آموز کالس نهم میس

هـارو پیش بـابـا و مـامانم خوندم، بابام دعوام کرد و گفت اینا چیه گوش آهنـگ

گه، من گفتم من مشــکلی بینی چه کلماتی میکشــی، میدی، خجالت نمیمی

ـــی نزنه، چی مینـدارم و حرفـای عـادی می ـــتن از گه مگه. بابا مامانم راض یس

کنن ولی من ازینا خوشم میاد دم و منو سرزنش میهایی که من گوش میآهنگ

 «.دهو بهم هیجان می

توان به اقضائات سنی نوجوانی و جوانی و های زیرزمینی را میتمایل این گروه سـنی به موسیقی

ایی هتمایل به سمت چنین موسیقی . همچنینهیجانات و انرژی باالی این گروه سـنی نیز نسبت داد

ـــته ـــات می از یـک نیاز و خواس نوجوانان و جوانان دارای  گیرد و در زندگی روزمرهاجتماعی نیز نش

 کنند. ، احساس رضایت میها از مصرف چنین سبکی از موسیقیکارکرد است و آن

 طلبزنان به عنوان مخاطبان هویت

از سوی دیگر دارای کارکرد هویتی کند، لذت و هیجان می عالوه بر اینکه موسـیقی تولید فراغت،

های ناسیونالیستی و حماسی، حس ( معتقد اسـت که موسـیقی1931پور )اسـت. در این زمینه رفیع

ـــتی افراد را در جـامعه افزایش میوطن ـــتگی اجتماعی کمک میپرس کند. دهد و به افزایش همبس

ـــیقی،  ـــیقایی خود را  کند.تولید میطلب نیز مخاطبِ هویتبنابراین موس ـــلیقه موس گاهی افراد س

ه تواند به وسیله ذائقگیرند. هویت یک فرد میهمچون ابزاری برای بیان هویت متمایز خود به کار می

ای از معناهای فرهنگی و های قومی و محلی، مجموعهشود. برای مثال موسیقیموسیقایی او منعکس 

هایی از موسیقی به مثابه ابزاری برای . برخی از زنان از چنین سـبکهویتی را در خود انباشـته دارند

ـــتفاده می ـــکل تعلقات بازنمایی هویت جمعی و قومی خود در تعامالت اجتماعی اس کنند؛ گاه در ش

 گروهی و یا در شکل تعلقات قومی. 

انه دوستهای هویت جمعی نوجوانی و جوانی است. جمعبازنمایی به مثابه از سویی دیگر موسیقی 

های دوستانه حاکم هسـتند و در مواردی سلیقه خاصی بر جمع رگذاریتأثسـن و سـال بر یکدیگر هم

شـود که درنهایت تولیدگر موسـیقی هویتی اسـت. گاه مخاطب موسیقی، فردی است که غرق در می
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شود. فرد در توسط جمع دستکاری می یسـادگبهجمع شـده اسـت. عادات موسـیقایی این مخاطب 

ـــکل  ـــت که در کنار همدیگر یک هویت جمعی را ش اینجا در پی همرنگی و همنوایی با جماعتی اس

توان به این مثال در این زمینه میمصـرف موسیقی نشانی از هویت مخاطب است. دهند. در اینجا می

 یاشــاره کرد که هویت تتلیتی در اینســتاگرام در بین هواداران میلیونی تتلو یک هویت جمعی را برا

 دهد.تشکیل می هاآن

ها و گروهیهای همدرباره احســـاســـات، عواطف و دغدغه موســـیقیطلب، از نظر مخاطب هویت

کننده طلب نســل نوجوان و جوان که عمدتاً مصــرف. مخاطب هویتگویدهای او ســخن مینســلیهم

 کند که این موســیقی صــدای نســل خودش اســت و با خواننده وموســیقی رپ اســت، احســاس می

کند. خواننده مثالی از خود اوست و او خودش را در متن موسیقی که پنداری میذاتهای او همحرف

کند؛ کسانی ساالن را فراهم میبیند. این احساس از موسیقی امکان جمع شدن همدهد میگوش می

مصـــرف یابند. شـــوند و هویت گروهی میشـــکلی دارند کنار هم جمع میکه ذائقه موســـیقایی یک

نسل جدید با مصرف این سبک از موسیقی، موسـیقی رپ موجب تمایز این گروه سـنی شـده اسـت. 

 کند.های پیشین متمایز میهویت خود را از نسل

من بیشتر رپ گوش »گوید: آموز کالس نهم نیز میسـاله و دانش 11ملیکا، 

دن. من ها گوش میایه که االن توی سن من خیلیدم خب سـبک موسـیقیمی

پرســم از دوســتام همشــون رپ گوش میدن تقریباً می هرکســیمدرســه هم از 

ـــ ـــون رپ گوش میدن. رپ توش در مورد جامعه یا هر چیزی که تریبیش هـاش

 «.خوننهای رپرمون میخواننده کنندمیفکرشو بکنید صحبت 

: 8111، نورادیها، موسیقی ابزار کارآمدی برای برساخت هویت اجتماعی است )عالوه بر همه این

ـــاز فرهنگی، ابزاری برای (. موســـیقی به عنوان من11 های قومی و فرهنگی هویت بازنماییبع معناس

ها درنهایت به تداوم های هویتی است که دریافت این پیاماسـت. موسـیقی قومی و محلی حامل پیام

های محلی موسیقیکند. موسیقی ابزاری برای بیان هویت است و های قومی و محلی کمک میهویت

دهد. مخاطب با مصــرف موسیقی و قومی نوعی معرفت و شـناخت قومی در اختیار مخاطبان قرار می

ــیقی آذری، کردی، قومی و محلی می ــرف موس ــد تا هویت قومیتی خود را معرفی کند. او با مص کوش

 کند.لری، بلوچی درواقع هویت و فرهنگ قومی خود را بازنمایی می
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های محلی سنتی من آهنگ»گوید: و با تحصـیالت دکترا میسـاله  98زهرا، 

های خودمون میگن، بیشتر به رو هم خیلی دوسـت دارم چون از فرهنگ و سنت

مون تو دانشگاه و خوابگاه دور هم جمع شهریشینه. وقتی با دوستای همدلم می

ت و ام هسها به زبان مادریذاشتیم، این آهنگشـدیم همیشه ازین آهنگا میمی

ــه برام جذابه، حس می ــه و فرهنگمو بهم یادآوری میهمیش کنه و باید کنم ریش

 «.گوش بدم همیشه

 زنان به عنوان مخاطبان موسیقی اعتراضی

ــت.  ــیار متنوعی به خود گرفته اس ــیقی در دوران جدید، کارکردهای بس  پژوهش هاییافتهموس

و تفریح نیست بلکه گاه موسیقی ابزاری ای برای اوقات فراغت موسـیقی صـرفاً وسیله دهدمی نشـان

ــیر، برای بیان و زبان اعتراض به نابرابری های اجتماعی و مطالبه برابری اجتماعی اســت و در این مس

دهد و آگاهی و نگرشی برای کنشگری سیاسی های فکری و نگرشـی اعضای جامعه را تغییر میزمینه

ــکلبنابراین یکی از مهمکند. و اجتماعی ایجاد می ــیقی، ش ای هدهی به نگرشترین کارکردهای موس

عمدتاً موسیقی رپ و راک ایرانی و مخاطبان موسـیقی اعتراضـی، انتخاب  سـیاسـی مخاطبان اسـت.

های اخیر توجه نوجوانان و جوانان دهه هفتادی و دهه هشتادی را به خود خارجی است که طی سال

در این ، عمدتاً اعتراضی و خشن است. هاموسیقیه و مضامین این سبک از مایدرونجلب کرده است. 

مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی، واکنش اعتراضــی و تند به موضوعات  های موسـیقی به بیانسـبک

ــود های روزمره پرداخته میاجتماعی و چالش ــائل اجتماعی، فرهنگی و ش ــکالت و مس و بازنمای مش

 سبک ازگرایش نسل نوجوان و جوان به این ها موجب و درنهایت همه این سیاسی جامعه ایران است

 شود. موسیقی می

دم خب من بیشتر رپ گوش می»گوید: آموز میسـاله و دانش 11ملیکا، 

دن. رپ توش در ها گوش میایه که االن توی سن من خیلیسـبک موسیقی

ـــحبت می ـــو بکنید ص های کنند خوانندهمورد جامعه یا هر چیزی که فکرش

های مارو گیرم چون حرفها آرامش میمن بـا این آهنـگخونن. رپرمون می

ـــکالت مردم میمی ـــختیزنن، از مش مو های خانوادهخونن، خـب باالخره س

بینم دیگه، وقتی این آهنگارو گوش میدم، انگار یه مونو میمشــکالت خانواده

ـــم فکرم میره یه جای دیگه یا مثالً آهنگایی که توش یه جورایی آروم می ش
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ایی میگه فکرم میره اونجا و فکرم پیش خانواده نیست. من یه آدم سری چیز

کنم. بخاطر همین وقتی این آهنگارو گوش رویـاپردازم، رویـاپردازی زیاد می

ـــین یا مثالً آهنگای  میـدم میرم انگار یه دنیای دیگه. مثالً خواب راحت حس

مورد گه. در هـای جـامعـه میاپیکو یـا بهرام کـه دربـاره جـامعـه و واقعیـت

اجتماعمون در مورد نسل جوونمون میگه یا یکی مثل شایع که در مورد همه 

های جامعه رو به ما کنه هم واقعیتچی میگه. یه جوریه که هم آدمو شاد می

گـه. این آهنگـایی کـه من گوش میدم، درباره جامعه میگه، درباره خودم می

ــاالم میگه. حتی از ماها که ده ــن و س ــتادیم دفاع میگه، درباره هم س ه هش

ها نباید این گن دهه هشــتادیها که میکنن در این آهنگا. برعکس خیلیمی

آهنگـارو گوش بـدن، این آهنگـا انگـار به ما انرژی مثبت میده و تاثیر مثبت 

 .«تونیم این آهنگارو گوش بدیم و بفهمیمذاره. ما خیلی خوشحالیم که میمی

های تحت سلطه است و مخاطبان های گروهای بیان دغدغهای براین نوع موسـیقی به مثابه رسانه

 اهداف ها،آهنگ این از بسیاری در .بینندهای خود را در این آثار میها و دغدغهاین موسـیقی، چالش

ی، شکنانه در برابر تابوهای اخالق، ترویج الگوی رفتار سنتشکستن تابوهای کالمی چون هاییمقوله و

تالش برای زیر ســوال های جنســیتی، تالش برای تغییرات فرهنگی در جامعه، زدایی از نقشکلیشــه

نقد مردسـاالری در فضای خانوادگی و ، های حاکم در جامعهتغییر گفتمان، های رایجبردن ایدئولوژی

فاع های حقوقی و دطرح خواسته، های جنسیتیزدایی و مقابله با کلیشهکلیشه، ترویج فضای عمومی

ها موجب شـود. حضـور چنین مضـامینی در این سبک از موسیقیدنبال می هاو اقلیت از حقوق زنان

شـود که برخی از زنان به خصـوص نسـل نوجوان و جوان مخاطب این ســبک از موسیقی باشند. می

بخشــد و عالوه بر این، این مضــامین در موســیقی به مخاطبان نوعی آگاهی ســیاســی و اجتماعی می

 دهد.جتماعی و سیاسی مخاطبان این موسیقی را شکل تواند ذهنیت احتی می

آدمی هستم که از کودکی در »گوید: ساله و لیسانس گرافیک می 81پریسا، 

هایی نیستم ای بزرگ شـدم که همه چی اوکی بوده ولی از اون دسته آدمخانواده

دردم. من درد جامعه رو حس کردم، توی رشته خودم تو چیزایی که بگم مرفه بی

دم که اون حس اجتماعی بودن و سـیاسـی بودنه باشه و یه جورایی هم منتقد بو

هایی رو گوش بدم که سبک کنم موزیکسیاسی هستم و بخاطر همین سعی می

سـیاسـی داشـته باشن یا یه جورایی بتونن اون حس خالیی که درونم هست رو 
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های گخونه گاهی هم آهنهای سیاسی گاهی میتحریک کنن. مثالً شایع آهنگ

های احسـاسـیش، احساس خد درونی منو فعال خونه، اون آهنگاحسـاسـی می

برم ازین ســبک و روش و زمانی که بخوام خیلی کنه و من به شـدت لذت میمی

های اجتماعی سیاسی که ها. من آهنگتو فکر فرو برم میرم سـمت این موسیقی

 سعی کنم بیشتر ام بیشـتر فکر کنمگوش میدم باعث میشـه که در مورد جامعه

ـــکنی بوده در اون موزیک  خودم رو بـا جامعه وفق بدم و اون چیزهایی که تابوش

گفته شـده، خوب بوده انجامش بدم، بد بوده انجامش ندم. یه جورایی شبیه الگو 

ی نیستیهای رپ ایرانی که گوش میدم. من طرز فکر فمهست مخصوصاً موسیقی

اجتماعی و سیاسی هستم یه جورایی و درد دارم مدافع حقوق زنان هستم، فعال 

جامعه برام خیلی مهمه، به همین خاطر هم سلیقه من در موسیقی بیشتر رپ و 

 «.سیاسی هست

های اجتماعی هایی هستند که عمدتاً دغدغهتر از آن رپ، موسیقیهایی چون راک و مهمموسیقی

یط انتقادی به شرا یهها دارای سویقیکنند. مضامین شعر این سبک از موسو سـیاسی را بازنمایی می

 سبککنند مضامین انتقادی را به عرصه عمومی انتقال دهند. فرهنگی و اجتماعی اسـت و سـعی می

ی، های اجتماعاعتراضـی و بازنمایی سـریع و صریح مشکالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نابرابری

ای هموسیقی اعتراضی، نقدی به نابرابریمضامین دهد. جذابیت این سـبک از موسیقی را افزایش می

جامعه است. با  های طبقات محرومعضالت و نگرانیها، ماجتماعی و همچنین صدایی از جنس دغدغه

داد تغییرات اقتصادی شدید طی یک دهه توجه به شکاف طبقاتی رو به افزایش در جامعه ایران و رخ

بات ثاست. زیست در فضای اقتصادی ناامن، بی اخیر تمایل به مصـرف موسیقی اعتراضی رو به فزونی

 دهد.و پرمخاطره مصرف موسیقی اعتراضی را افزایش می

کلیدی این سـبک از موسیقی است که به ذائقه دختران  و تغییر از ویژگیفریاد اعتراض بنابراین 

 نســلیفرآیند تمایزگذاری در این سـبک از موســیقی بیشـتر آید. نسـل نوجوان و جوان ما خوش می

ای ههای جدید با این سبک از موسیقی خود را از نسلاسـت؛ یعنی نسل جدید با انتظارات و خواسته

کند. اکثر مخاطبان موسـیقی اعتراضـی بر این عقیده هستند که مشکالت نسل ما را قبلی متمایز می

شــود. زنان های دیگر از آن غفلت میکند که در رســانهکند و درباره مشــکالتی صــحبت میبازگو می

ها و مطالبات اجتماعی هستند و به عنوان نسلی که نسـل جدید به عنوان گروهی که دارای خواسـته
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ـــتنــد، از این  بیش از بقیــه خواهــان تغییرات فرهنگی و حقوقی در نظــام اجتمــاعی و حقوقی هس

 کنند.ها استقبال و در زندگی روزمره مصرف میموسیقی

 یشهپزنان به عنوان مخاطبان مهارت

ای و آگاهانه، موســیقی را به که به نحوی فعاالنه، حرفهپیشــه افرادی هســتند مخاطبان مهارت

ـــرف میکار میعنوان ابزاری برای تحقق اهداف فرهنگی و هنری خود به  1کامپبلکنند. گیرند و مص

پیشه پیشـه صـحبت کرده اسـت که در این پژوهش مخاطب مهارتکننده مهارت( از مصـرف8111)

عالوه بر اینکه موسیقی مصرفی  ای موسیقی در زندگی روزمره.حکایت دارد از مصرف ماهرانه و حرفه

طب مخا بســیار تاثیرگذار اســت. ذائقه موســیقایینیز بر  فردید بازنمایی از هویت اوســت، هویت فر

انتخاب موسـیقی به عنوان فرد فعالی اسـت که از روی آگاهی و شـناخت، موسیقی مورد نظر خود را 

های مختلف موسـیقی نشان از یک جریان انتخاب آگاهانه دارد که از کند. بنابراین انتخاب سـبکمی

ـــات می ـــه افرادی با زمینه فرهنگی مخاطبان مهارتگیرد. هویـت اجتمـاعی خـاص هر فرد نش پیش

زوایای ای، با موســیقایی و همچنین برخوردار از دانش و مهارت موســیقایی، به عنوان شــنونده حرفه

 های خاصی برای انتخاب و مصرف موسیقی دارند.مختلف موسیقی آشنا هستند و مالک

توان گفت ذائقه موسـیقایی بر اساس جایگاه اجتماعی و فرهنگی هر فردی در جامعه بنابراین می

ه کنند. به بیانی دیگر ذائقگیرد. افراد فعاالنه و ماهرانه موسـیقی مصرفی خود را انتخاب میشـکل می

گیرد. سبک زندگی و شـان نشـات میو جایگاه اجتماعی های هویتیموسـیقایی مخاطبان از سـرمایه

ر اینجا د شکل گرفته در او بسیار تاثیرگذار است. الگوی مصرف فرهنگی هر فردی بر ذائقه موسیقایی

شه پیرتباید اشاره داشت که صرف برخورداری از سرمایه اقتصادی برای تبدیل شدن به مخاطب مها

تفاده اس کند بلکه سـرمایه فرهنگی فرد در شـکل سواد موسیقایی و برخورداری از مهارتکفایت نمی

شده ای از موسـیقی بسـیار دارای اهمیت است. هر چند نباید فراموش کرد که در جهان کاالییحرفه

 الزامی است. نیز امروز، سرمایه اقتصادی برای ارتقاء سرمایه فرهنگی

گوید: سـاله و کارشـناسـی ارشـد دانشگاه شریف در این باره می 92نرگس ، 

ـــص برای تولید و » ـــیقی حرفه ای گوش بدم و هوش و تخص ترجیح میدم موس

ــیقی حرفه ــتر به موس ــه. من بیش مندم و دنبال ای عالقهاجراش به کار رفته باش

اشه. د بکنه ایرانی باشه خارجی باشه، ، قدیمی باشه جدیکنم. اصالً فرقی نمیمی

                                                           
1. Campbell 
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ای باشه یعنی پشتش تخصص باشه و در آوردنش با ظرافیت ای که حرفهموسیقی

ــبت به  ــت نس ــیار قابل توجه هس ــه از نظر من بس ــده باش خیلی باالیی انجام ش

کنم. به ای که خیلی ساده بوده درآوردنش. موسیقی جدی رو دنبال میموسـیقی

ـــت که  ـــم و اون جمالتی هس از دهن خواننده یه چیز دیگه هم خیلی حســـاس

 «.دمدرمیاد. به متن موسیقی هم خیلی اهمیت می

نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تفاوت در مصــرف موســیقایی مخاطبان اســت. مخاطبان 

ی، لذت جزئکنند که در برابر پیشـه در مصرف موسیقی نوعی لذت فرهنگی و هنری تجربه میمهارت

ـــت کـه مخاطبان فراغت ها از کنند. آنطلب دریافت میطلب و هیجانطلب، آرامشآنی و موقتی اس

وه پیشه عالتواند جزئی و آنی باشـد درحالی که مخاطبان مهارتبرند که میمُسـکنی موقتی لذت می

ـــیقیمخاطب حرفهبرند. بر لـذت آنی، از تجربه لذت فرهنگی و هنری بهره می ـــازهای با  ای موس س

های موسیقی برخوردار است و کیفیت خوب داوری درباره سبکایرانی آشـناست، از قدرت قضاوت و 

 ای که دارای لذت فرهنگیِ شنیدن است.موسیقیشناسد. موسیقی را می

ـــالـه در این زمینـه می 13مریم،  متن آهنگ و ملودی خیلی برام »گوید: س

ای هم باشــه خیلی خوشم میاد. هر دم بهش. اگه سـاز آرشـهمهمه و اهمیت می

کنم. خیلی ای و تخصــصــی به موســیقی نگاه میدم. یکم حرفهنمیچیزی گوش 

 «.رمهاست کالس موسیقی میکنم. خودم هم ساز بلدم بزنم و سالدقت می

 زنان به عنوان مخاطبان معناگرای موسیقی

 ای است. اینبرای برخی از مخاطبان موسیقی نیز معنا و محتوای موسیقی دارای اهمیت برجسته

ان در مضــامین شــعر و متن موســیقی کشــف کرد. مخاطبان معناگرا بیشــتر مخاطبان تومعنا را می

ن افراد ایهای معنوی و همچنین موسیقی سنتی قومی هستند. موسـیقی سنتی و کالسیک، موسیقی

برخی از مخاطبان، هایی هســـتند که دارای محتوا و معانی عمیق و معنادار اســـت. ســـبکمخاطب 

ـــیقی جـدی و عمیق و  ـــیقی معناگرا میموس کاالیی از مخاطبان معناگرا هر . دانندباکیفیت را موس

 موسیقی اصیل ایرانیکنند. این دسته از مخاطبان ها معنادار باشد، مصرف میموسیقی را که برای آن

د، شوها از اشعار وزینی از شعرای بزرگی چون حافظ و موالنا و سعدی بیشتر استفاده میرا که در آن

های کنند که موســـیقیگونه مطرح میها ایندانند. آن، با معنا و موســـیقی جدی و قوی میبا محتوا

 اند.اصیل ایرانی و کالسیک غربی بار معنایی بسیاری دارند و سطحی ساخته نشده
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من موسیقی سنتی »گوید: ساله و دکترا و هیات علمی دانشگاه می 98زهرا، 

افتخاری، سراج، ناظری مد نظرمه و واقعًا رو از قدیم خیلی دوس دارم، شجریان، 

ـــعرش برام اهمیـت داره. برام برم وقتی اینـارو گوش میلـذت می کنم. خیلی ش

مهمه اون شـعری که انتخاب کردم پر معنا و مفهوم باشه، نغز باشه، حرفی برای 

کنم، چندین بار گوش گفتن داشــته باشــه، به یه بار گوش کردن هم اکتفا نمی

ـــنتیادامـه قـدیمی کنم. درمی ها گوش ها، کارای معتمد، قربانی رو در ادامه س

ـــیقیمی ها ممکنه هـای مـدرن هم اطالع دارم، گاهی در جمعکنم. دربـاره موس

رم. ذائقه خودم موسیقی سنتی هست بذارن و گوش کنم ولی خودم دنبالش نمی

ـــه وقتی گوش میـدم. ا ین و خیلی لــذت میبرم و حــالم واقعـاً خیلی خوب میش

هـای مـدرن جدید رو که معنا و مفهومی نداره و هر لحظه هم یه چیزی آهنـگ

دم اصاًل. من موسیقی شون سخیفه رو گوش نمیها هم متنمیگن و بعضی موقع

 «.که حرفی برای گفتن داشته باشه رو گوش میدم

ــیقی مبتنی بر معناگرایی ــول اخالقی، بر موس ــان دردا و معنوی تاکید اص  ریپیگیها را به و انس

 ای برای بازتابند. این نوع موسیقی همچون تریبون و رسانهکدعوت می و عدالت انسانیت ،یاتاخالق

مضامین گرایی، اخالقهای کند. مولفه، حماسـی، معنوی و اخالقی نقش مهمی ایفا میعرفانیاشـعار 

ـــیقی و معنـاگرایی معنوی ـــور دارد. در این زمینه برخی از در موس ـــنتی ایرانی حض به  زنانهای س

 اند.و آرامش خاص موسیقی اصیل ایرانی اشاره داشتهمعناداری 

بنظرم محتوای »گوید: ســـاله و دارای تحصـــیالت دکترا می 11معصـــومه، 

ها فقط برای گذراندن ترن ولی این جدیدیترن، غنیبخشها خیلی آرامشسنتی

تونم هسـت. من آهنگای فارسی رو بیشتر دوس دارم و بیشتر مییه زمان خاص 

 «.ارتباط برقرار کنم مخصوصاً اینکه از شعرهای حافظ و مولوی و ... باشه

های همایون شجریان، من بیشتر آهنگ»گوید: ساله و دکترا می 13شـهناز، 

 رامهای اینا بپســندم. متنمحمد معتمدی، ســاالر عقیلی، علیرضــا قربانی رو می

خوند رو خیلی دوس دارم. چند سال جالبه. متن آهنگای قربانی که از مولوی می

ـــجریان با پدرش  ـــرم اونموقع که همایون ش ـــرت من و همس پیش هم یه کنس
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محمدرضـا شـجریان در سالن وزارت کشور برنامه داشت، یه شب با هم رفتیم و 

 «.خیلی هم عالی بود

ـــت که مخاطب را به فکر و تامل   وابرای برخی از مخـاطبان توجه به معناگرایی از این جهت اس

ـــیقی بی از زنـان در این زمینـه برخی د.دارمی دانند. کالم را نیز دارای حس معنـاگرایـانـه میموس

مخاطبان معناگرا کسـانی هسـتند که به دنبال درک عمیق و عارفانه از موسـیقی هستند. برای درک 

از  رود کهموسیقی معناگرا، سواد و شناخت موسیقایی الزم است. مخاطبی سراغ موسیقی معنادار می

 درک و فهم موسیقایی برخوردار باشد.

 بحث
شــود. زنان با دیده می موســیقاییهای زنان جامعه ناهمگونی هســتند و این ناهمگونی در ذائقه

ـــیقایی زمینـهپس ـــادفی و پراکنده، هـای فردی و اجتماعی، ذائقه موس متفاوتی دارند. مخاطبان تص

ـــتند که بدون انگیزه، بی ـــیقی غالب و در مخاطبان منفعلی هس ـــرف موس تفاوت و منفعالنه به مص

زه طلب با انگیپردازند. مخاطبان فراغتهایی از موسیقی پاپ است، میدسترس جامعه که عمدتاً گونه

کنند. این دسته از ری و تجاری پاپ را مصرف میهای مختلف موسـیقی بازافراغت و سـرگرمی، گونه

 81طلب، زنان نوجوان و جوان عمدتٌا زیر مخاطبان، مصـرف فراغتی موسیقی دارند. مخاطبان هیجان

پردازند. مخاطبان های رپ و راک میسـال هسـتند که با انگیزه تخلیه هیجانات به مصـرف موسـیقی

 های محلی وبخشـی جمعی و گروهی عمدتاً موسیقیطلب، کسـانی هسـتند که با انگیزه هویتهویت

کنند. مخاطبان اعتراضی، زنان نوجوان و جوانی های رپ و راک مصرف میقومی و همچنین موسیقی

 وسیقیهای مبخشی موسیقی به مصرف گونههسـتند که با انگیزه کنشگری سیاسی و خصلت آگاهی

ـــی چون رپ و راک می ـــه و معناگرا ان مهارتپردازند. درنهایت مخاطباعتراض و انگیزه  هدف باپیش

کنند. درحالی که سنخ اول یعنی مصرف می پسندنخبهکسـب لذت فرهنگی و هنری، موسیقی واال و 

ها همگی مخاطبان فعال مخاطبان تصـادفی و پراکنده، مخاطبان منفعل موسیقی هستند، دیگر سنخ

روزمره زنان جایگاه و کارکردهای متفاوتی به موسیقی در زندگی و پیگیر موسـیقی هسـتند. بنابراین 

توان مشاهده های مختلفی از مخاطبان زن را در عرصه مصرف موسیقایی میخود گرفته است و سنخ

پیشه و معناگرا حضور دارند و همین کرد؛ زنان در هنر موسیقی از مخاطب تصادفی تا مخاطب مهارت

نان ذائقه موسیقایی واحدی ندارند بلکه ذائقه آنها مبتنی دهد. زتنوع گروه زنان را در جامعه نشان می

 شود.شان متفاوت میهای فردی و اجتماعیزمینهبر پس
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 های گوناگون مخاطبان موسیقی. سنخ2جدول شماره 

 0هاسنخ
فردی و  زمینهپس

 اجتماعی
 ذائقه موسیقی انگیزه مصرف

ویژگی 

 برجسته

مخاطبان تصادفی 

 و پراکنده

 زنان همه 

های سنی و گروه

 تحصیلی

 بدون انگیزه و 

 تفاوتبی

سبک موسیقی 

غالب و در دسترس 

 )عمدتاً پاپ(

مصرف منفعالنه 

 موسیقی

 مخاطبان 

طلب و فراغت

 طلبآرامش

های زنان همه گروه

 سنی و تحصیلی

فراغت، سرگرمی 

 و آرامش

های مختلف گونه

موسیقی بازاری و 

 تجاری پاپ

مصرف فراغتی 

 موسیقی

 مخاطبان 

 طلبهیجان

 زنان نوجوان و جوان 

 سال( 81)زیر 

مصرف موسیقی  موسیقی رپ و راک تخلیه هیجانات

 پرهیجان

 مخاطبان 

 طلبهویت

های زنان همه گروه

 سنی و تحصیلی

بخشی هویت

 جمعی و گروهی

موسیقی قومی و 

 موسیقی رپ و راک 

مصرف موسیقی 

 بخشهویت

 

 مخاطبان اعتراضی

 

 زنان نوجوان و جوان 

کنشگری سیاسی 

 و خصلت 

بخشی آگاهی

 موسیقی

 

 موسیقی رپ و راک

 مصرف 

گرایانه کنش

 موسیقی

 مخاطبان 

 پیشه مهارت

زنان با پایگاه اجتماعی 

و فرهنگی واال در همه 

 های سنیگروه

کسب لذت 

 فرهنگی و هنری

مصرف موسیقی 

 پسندواال و نخبه

مصرف ماهرانه 

ای و حرفه

 موسیقی

 

 مخاطبان معناگرا

زنان با پایگاه اجتماعی 

و فرهنگی واال در همه 

 های سنیگروه

کسب لذت 

 فرهنگی و هنری

مصرف موسیقی 

 پسندواال و نخبه

مصرف 

معناگرایانه 

 موسیقی

 

 

                                                           
طلب باشد. تنها مخاطبان تصادفی طلب باشد یا همزمان مخاطب اعتراضی و مخاطب هویتطلب و هیجانتواند همزمان مخاطب فراغت. هر مخاطبی می1

های گوناگون همگی مخاطب فعال هستند و این امکان را دارند که در سنخو پراکنده، مخاطبان منفعل مصرف موسیقی هستند ولی دیگر مخاطبان 

 مخاطبان ظهور کنند.
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ان مخاطب»شناختی و لذت، زیبایی -با در نظر گرفتن سـه مولفه هویت نسـلی، مصـرف کارکردی

ـــیمخاطبان هویت»، «طلبمخـاطبان هیجانطلـب و فراغـت مخاطبان »، «طلب و مخاطبان اعتراض

ــباهت دارند. مخاطبان فراغت« پیشــه و مخاطبان معناگرامهارت طلب در طلب و هیجانبه یکدیگر ش

ــیقی  ــرف موس ــیقی و همچنین لذت آنی و موقتی مص ــرف کارکردی موس ــباهت دارند.  باهممص ش

طلب و مخاطبان های ســـنی رایج اســـت. مخاطبان هویتگروه همچنین هر دو ســـنخ، در بین همه

شباهت دارند.  باهماعتراضـی در مصـرف کارکردی موسیقی و همچنین لذت جمعی مصرف موسیقی 

های سنی نوجوانان و جوانان رایج است. درنهایت، مخاطبان همچنین هر دو سنخ عمدتاً در بین گروه

شناختی و لذت فرهنگی و هنری مصرف موسیقی زیبایی پیشـه و مخاطبان معناگرا در مصرفمهارت

های سـنی با سرمایه فرهنگی واال با هم شـباهت دارند. همچنین این نوع مخاطبان در بین همه گروه

 رایج است.

 های گوناگون مخاطبانهای سنخها و تفاوت. شباهت3جدول شماره 

 

 شناسیسنخ

 

 هویت نسلی 

-مصرف کارکردی

 شناختیزیبایی

 

 لذت

طلب و مخاطبان فراغت

 طلبمخاطبان هیجان

 شباهت نسلی 

 های سنی()همه گروه

مصرف کارکردی 

 موسیقی

لذت آنی و موقتی 

 مصرف موسیقی

طلب و مخاطبان هویت

 مخاطبان اعتراضی

 تمایز نسلی 

)گروه سنی نوجوانان و 

 جوانان(

مصرف کارکردی 

 موسیقی

لذت جمعی 

 مصرف موسیقی

پیشه مخاطبان مهارت

 و مخاطبان معناگرا

 شباهت نسلی 

های سنی با )همه گروه

سرمایه اجتماعی و 

 فرهنگی واال(

 مصرف 

شناختی زیبایی

 موسیقی

لذت فرهنگی و 

هنری مصرف 

 موسیقی

 

طلب باید گفت که مصـرف موسـیقی در طلب و مخاطبان هیجاندرباره شـباهت مخاطبان فراغت

ــته، کارکردی و تومم با لذت  ــت و در بین همه گروهاین دس ــت. آنی و موقتی اس ــنی رایج اس های س

توان از شـباهت نسلی صحبت کرد. این دسته از مخاطبان با دسته دوم، در عین حال که بنابراین می
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طلب و اعتراضی عمدتاً نوجوانان و جوانان هستند نه هایی دارند اما متمایزند. مخاطبان هویتشـباهت

ــنی. بنابراهمه گروه ــحبت کرد. همچنین این مخاطبان از لذت ین میهای س ــلی ص توان از تمایز نس

برند اما همچنان مصـرف موسیقی در بین این مخاطبان، جمعی و گروهی مصـرف موسـیقی بهره می

ــته اول یعنی مخاطبان فراغت ــتراکی با دس ــت که نقطه اش ــت. طلب و هیجانکارکردی اس طلب اس

شــناختی و تومم با لذت پیشــه و معناگرا، زیبایین مهارتدرنهایت، مصــرف موســیقی در بین مخاطبا

توانند از فرهنگی و هنری اســت که وجه تمایزش با دو دســته اول اســت. این دســته از مخاطبان می

 های سنی باشند اما از جهت سرمایه فرهنگی، متمایز و واال هستند.همه گروه

ــی بان هویتطلب، مخاططلب، مخاطبان هیجاندر بین مخاطبان فراغت طلب و مخاطبان اعتراض

ه دســتیابی بدر راســتای های مختلف و عمدتاً مصــرف کارکردی موســیقی رایج اســت البته با انگیزه

ـــیقی، لذت آنی و موقتی  هاآنطلب، بهره طلب و هیجانفراغت بین زنان. در متفاوتاهـداف  از موس

از موسیقی، لذت جمعی  هاآنطلب و مخاطبان اعتراضـی، بهره هویت بین زناناسـت درحالی که در 

شــناختی موســیقی بر پیشــه و معناگرا، مصــرف زیباییاســت. در این میان، در بین مخاطبان مهارت

مخاطبان از مصــرف موســیقی، دســته از مصــرف کارکردی موســیقی غلبه بیشــتری دارد. بهره این 

 دستیابی به لذت فرهنگی و هنری است.

 گیرینتیجه

 شود. زنانها نیز دیده میزنان، جامعه ناهمگونی هسـتند و این ناهمگونی در ذائقه موسـیقایی آن

ـــیقایی متفاوتی دارند زمینـهبـا پس های کارکردی جنبه هرچندهـای فردی و اجتمـاعی، ذائقه موس

، طلبهیجانطلب، شـــناختی و معناگرایی غلبه دارد. مخاطبان فراغتهای زیباییموســـیقی بر جنبه

طلب و مخاطبان موســیقی اعتراضــی در مصــرف موســیقی به دنبال کارکردهای موســیقی در هویت

 شــدن یبیترکهمین زمینه و اعتراض هســتند.  ، آرامش، هیجان، هویتفراغتزندگی روزمره چون 

راهم فگرایانه( را در بین مخاطبان پسندانه و نخبه-های عامهمصرف موسیقی )مصرف توامان موسیقی

شناختی و معناگرایی موسیقی است که زمینه تمایز های زیباییبر جنبه دیتأکسازد. در این میان، می

 زند.بیشتری را در مصرف موسیقی رقم می

ــتردههمچنین یافته ــیقی در زندگی روزمره زنان نقش گس ــت که موس  ای دارد.ها بازنمای آن اس

ا ر ای از موسیقیبخش زیادی از زنان با مصـرف موسـیقی به دنبال رفع نیاز هسـتند و درنتیجه گونه

کند. انگیزه مخاطبان در  نیتأم هاآنکنند که بیشـــترین رضـــایت و خرســـندی را برای انتخاب می
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ه اینکافراد بر حسب مندی و ارضای برخی از نیازها در زندگی روزمره است؛ مصـرف موسیقی، رضایت

ا هکنند. تنوع نیازها در کنار تنوع سلیقههای مختلف موسیقی استفاده میچه نیازهایی دارند از سبک

 دیائتچیزپسندی موسیقایی بیشتر شود. درنتیجه همههای گوناگون موسیقی منجر میبه رواج سـبک

ــازگاری وگردد. همهمی ــیقی، به س ــرف ترکیبی موس ــندی با به بیانی دیگر مص ــتی چیزپس  همزیس

مصــرف موســیقی ریشــه در  شــدن یبیترکانجامد. های موســیقایی مختلف در بین زنان میســبک

رســـد پاندمی کروناویروس و پررنگ شـــدن و کارکردی بودن مصـــرف موســـیقی دارد که بنظر می

 ارتباط نباشد.ای و خانگی چون مصرف موسیقی بیهای فردی، رسانهپرکارکرد شدن فراغت

ـــیقایی مخاطبان طی دورهامـا بـایـد توجه  ـــت که ذائقه موس های مختلف زندگی مبتنی بر داش

ـــی در  گردد.تجربیات زندگی دچار تغییراتی می ـــیر زندگی دچار بازاندیش برخی از مخاطبان در مس

شوند. بنابراین باید در نظر داشت که فراتر از نیاز و کارکرد، مصرف موسیقی می شانذائقه موسـیقایی

ســرمایه فرهنگی( قابل تبیین اســت. امکان بازاندیشــی در ذائقه  خصــوصبهاجتماعی )های تفاوتبا 

ــرمایه ــیقایی با افزایش س ــود. های فرهنگی ایجاد و تقویت میموس ــرمایه ش ــیر هر چه س در این مس

یشه پبه سـمت مصرف بازاندیشانه، معناگرا و مهارت فرهنگی زنان بیشـتر باشـد، مصـرف موسـیقایی

 کند.حرکت می

کارکردهای موسـیقی در زندگی روزمره و مصــرف ضـعیت مصـرف موســیقی زنان بازنمای تنوع و

ها و تمایزها در شکل مصرف موسیقی و همچنین تنوع ترکیبی موسـیقی در بین زنان اسـت و تفاوت

ـــرف گونه ـــت. مبتنی بر نتایج این پژوهش میمص ـــیقی اس توان گفت از جهت کارکردی، های موس

فراطبقاتی در زندگی روزمره همه طبقات اجتماعی است اما از جهت شکل مصرف موسـیقی یک امر 

 ها همچنان وجود دارد. موسیقی و همچنین محتوای موسیقی مصرفی تفاوت

پاپ به یک موسیقی فراطبقاتی و فرانسلی مبدل  دهد موسیقیمصرف ترکیبی موسیقی نشان می

ین سبک از موسیقی است؛ مضامین موسیقی پاپ شـده است که عمدتاً به دلیل مضامین موجود در ا

وفایی و از این قبیل اســت که بخش درباره عشــق، دوســتی، جدایی، نفرت، مرگ، وفاداری، بیعمدتاً 

ــرفزن زیادی از مخاطبان ــیقی پاپ ، مص ــترش و فراگیری موس ــتند. گس ــیقی هس کننده این موس

داری و های سرمایهر جهانی با ارزشاین سبک از موسیقی شده است. د شدن ییکاالدرنهایت موجب 

باشد  رود که توجیه اقتصادی داشتهبه هر آن سویی میمحصوالت فرهنگی نیز نئولیبرالیستی، تولید 

نه توجیه فرهنگی و هنری. در مسـیر تولید موسیقی نیز هر سبکی که بتواند تولید پول و ثروت کند، 

 شود. ارزشمند می
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ـــیقی پاپ و تبدیل آن به یک کاالی فراطبقاتی به این  ـــترش و فراگیری موس یکی از دالیل گس

سند پدهند موسیقی عامهی به دلیل کسب سود بیشتر ترجیح میخصوص یاسپانسرهادلیل است که 

ی از هایبا گسترش چنین سبک درآمدزا و سـودآور تولید کنند و مردم را به مصرف آن تشویق کنند.

به  گرایانه موسیقی دور وو غلبه کارکرد در مصرف موسیقی، ذائقه موسیقایی از مصرف نخبه موسیقی

شــناختی و اصــالت های زیباییشــود. همچنین جنبهمصــرف ترکیبی و عامیانه موســیقی نزدیک می

 رود.هنری و فرهنگی موسیقی رو به تحلیل می

 منابع
اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل (. از طبقه 1921اباذری، یوسف.، چاوشیان، حسن. )

 .83 -9(: 81) 11، نامه علوم اجتماعیشناختی هویت اجتماعی، جامعه

، ایمبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه(. 191۴وس، انسلم. و کربین، جولیت. )ااستر

 ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.

نظر، تهران: انتشارات ترجمه ثریا پاک های فرهنگ عامه،ای بر نظریهمقدمه(. 1921. )دومینیکاستریناتی، 

 گام نو.

 ، ترجمه حسین پاینده، تهران: نشر آگه.مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه(. 1921استوری، جان. )

تماعی اقتصادی و (. رابطه پایگاه اج1918زاده، زهرا.، میرمحمدی، فریده. )آقامحمدی، قربانعلی.، قلی

 . 82 – 1(: 11) 1، شناسی مطالعات جوانانجامعهمصرف موسیقی در جوانان کالن شهر تهران، 

ها به مصرف شناخت رابطه بین درک طبقاتی افراد و تمایل آن(. 1912اکبری، نوروز و مرادی، علی. )

-819(: 8) 1۴ ،علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، موردی شهر کرمانشاه هموسیقی: مطالع

811. 

شناختی نقش و جایگاه زنان در تحلیل جامعه(. 1911نژاد، کریم. )رازقی، نادر. علیزاده،محمدامین. علی

 .13-8۴(: 1) 8، شناسی فرهنگ و هنرجامعه، ایپسند: ارائه یک نظریه زمینهموسیقی مردم

شناختی ت آغاز یک بررسی جامعهجامعه، احساس و موسیقی: کوششی در جه(. 1931پور، فرامرز. )رفیع

 تهران: شرکت سهامی انتشار. از اثرات سازنده و مخرب موسیقی در ایران.

(. تحلیل و بررسی موسیقی از منظر 1919علی. ) ،آسوده .،السادات افضل ،حسینی .،فاطمه ،زیباکالم مفرد

در آموزش )فلسفه شناسی فصلنامه ارزش ،های آن در تعلیم و تربیتتئودور آدورنو و داللت

 .91-3 :(8)1 ،تعلیم و تربیت سابق(

 1 رسانه، جهانی مجله موسیقی،منش و سبک مصرف . (1921) .امیرحسین، و غالمزاده .شکوری، علی

 .31ـ18(:8)
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ای کیفی بر روی (. برساخت سوژه در فرآیند مصرف فرهنگ مردم پسند: مطالعه1918صمیم، رضا. )

تحقیقات پسند در شهر تهران، و غیررسمی موسیقی مردم های رسمیکنندگان گونهمصرف

 .19-89(: 1) ۴، فرهنگی ایران

شناختی با استفاده از پسند در ایران پژوهشی جامعه(. فضای تولید موسیقی مردم1918صمیم، رضا. )

 .111-181(: 1) 1 شناسی هنر و ادبیات،جامعههای کیفی حاصل از پنج مصاحبه متمرکز، داده

پسند و میزان پرخاشگری های موسیقی مردم(. گرایش به مصرف گونه1922رضا.، قاسمی، وحید. ) صمیم،

 8 ،تحقیقات فرهنگی ایراندر میان دانشجویان؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان، 

(1 :)819-8۴8. 

بر حسب جنسیت،  (. مطالعه رابطه مصرف موسیقی با احساس آنومی1918عنایت، حلیمه.، کاوه، مهدی. )

 .11۴ – 123(: 1) 1 زن در فرهنگ و هنر،

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.شناسی مصرف موسیقی، تهران: (. جامعه192۴فاضلی، محمد. )

(. ذائقه مصرف موسیقیایی دانشجویان 1911علی. ) ،هاشمی .بهروز ،سپیدنامه .قاسمی, یارمحمد

 .812 -111(: 11) 81 ،ارتباطات –ه مطالعات فرهنگ فصلنام. کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم

با  یو مصرف فرهنگ یاجتماع یرابطه قشربند رامونیپ یا(. مطالعه192۴رضا. ) ،میصم.، دیوح ی،قاسم

 :(1،8) 1 ،رانیا یشناسجامعه ،در شهر تهران ییقایمصرف موس نهیدر زم ییهااستفاده از داده

21-111. 

 19(: 1) 1، فرهنگی ایران تحقیقاتهای زیرزمینی، سازی برای موسیقینظریه(. 1911کوثری، مسعود .)
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Abstract 

Women are one of the active audiences of music consumption and music is always present 

in their everyday life experiences. The present study tries to answer the main question that 

what is the musical taste of women? And what typology of women's musical tastes can be 

categorized? This question has been done by qualitative research method. The data 

collection tool is semi-structured interviews with 28 women with different levels of 

education, social status, and age groups in Tehran, which have been selected by purposive 

sampling and theoretical sampling that are common in qualitative research. The results 

narrate that women are heterogeneous and this heterogeneity is also seen in their musical 

taste. Women in music consumption are seen as a random and scattered audience, leisure-

seeker audience to identity-seeker audience, protest audience, skilled audience, and 

semantic audience. Women don't have a single musical taste, but their tastes are different 

based on their individual and social backgrounds; this means that the musical taste is social 

and it depends on social and cultural backgrounds. At the same time, due to the variety of 

musical functions in everyday life, women's musical taste moving towards integration and 

combination (Combined consumption of elite and popular music). Also, in the musical 

consumption of women, the functional aspects of music dominance on the aesthetic and 

semantic aspects. 
 

Keywords: Women's Studies, Sociology of Art, Music Consumption, Musical Taste, 

Typology. 
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