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Abstract  
The present study aims to study the musical tastes of two generations of the 

Khezel.The research in based on qualitative paradigm and thematic analysis 

method. To this end, for information collection semi-structured interview 

technique, and for the data analysis the Clark and Brown model has been used. 

The target community consists of the parents and children of the 80's that were 

chosen using purposive strategy sampling, uponwhich saturation was 

accomplished by comparing theinterview using  90 person (including 30 

household). During the process analysis stages, 34 sub - themes and 17 main 

themes were extracted. The results of this study showed that, in the wake of the 

increasing changes and influence of superficiality in the different dimensions of 

art, music has also been affected by the spread and plurality of its expanded art. 

So that future generations' tastes are established from the beginning through the 

selection of populism and popular music. On the other hand, the previous 

generation who are more committed to their traditions and art, they were not 

immune to these changes and were is step with the times, accepting a wide range 

of musical styles, creating a severe threat to the existence of noble and excellent 

music. This shows that the preservation of excellent and noble music is under 

marginalization. Furthermore, the findings revealed that family attachment did 

not always imply a cultural devotion to the past. To put it another way, family 

attachment is commonly acknowledged, but adopting their musical tastes or 

other parts of culture is no longer required or observed. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 

  It is the art of art that incorporates more 

than any art to the senses of man, and 

influences the profound effects. Studies 

have shown that the musical preferences of 

people do not take place in the vacuum, and 

many factors and elements can play a role 

in their development, such as: the religious 

base (afshariyan and sadipour, 1395), social 

base (khalifa and others, 1394), and the 

cognitive need, the need to evade tension, 

the need to integrate the personal sector and 

emotional need (Hashemi and golamzadeh 

natanzi, 1391).  

The society of Ilam, which was already 

traditional and Illyrian, has definitely been 

affected by these changes. In the province 

of Ilam, there are different clans and clans, 

which are very similar in terms of culture, 

but they have differences. One of these 

tribes is Khezel tribe, whose music taste is 

somewhat different from other tribes. 

The people of this tribe have shown a great 

interest in music since ancient times, and in 

addition to the local music of Hora, the use 

of reed instruments, which is common in 

other tribes, music with content related to 

their native culture and spirit is used. Takes. 

Due to the happy spirit of these people, 

instruments, drums and happy music are 

always popular in their entertainments, 

weddings and celebrations along with foot 

stomping and dancing. But with entering 

the globalization circuit and the experience 

of modernity and consequently the impact 

of these two currents on the economic, 

political and especially cultural aspects, this 

type of music did not stay away from these 

influences and it seems that not only its 

content has changed but also Variation in 

music style is also observed. 

Considering the existing research gap and 

the existence of generational differences in 

turning to musical styles among Khezel 

people, the present study intends to ask this 

question: what are the characteristics of the 

musical taste of two generations of Khezel 

parents and children. 

2- Method 

The study is based on the qualitative 

paradigm and thematic analysis method. 

The target community of the researcher is 

the Khazal tribe in Ilam province, which 

includes four clans: Murshedvand and 

Khezervand (living in Karezan section of 

Sirvan city), gholivand clan (living in 

Asmanabad section of Chardavel city) and 

Shamsi Vand clan (living in the village of 

Upper Chain and lower). The sample size 

was selected based on theoretical 

saturation, 90 people (30 households). 

Authenticity and transferability were also 

carefully applied. 

3- Results 
  Although the difference in the music taste 

of the previous generations and the new 

generation is significant, it has not yet led 

to a generational gap, and the previous 

generation considers original and luxurious local 

and traditional music as an original and valuable 

art. Also, for the old generation, the basic and 

basic needs of life have been prioritized, 

which has made music always be on the 

sidelines of their lives. While the new 

generation, due to today's conditions that 

have transcendental needs, music is an 

important part of their needs, and for the 

new generation, music has become an 

important need and a priority in life. This 

generation's musical taste is based on the 

rhythm of music, and in fact, its taste is 

affected by the superficiality and lack of depth 

of art in the post-modern world, where music 

and common styles are produced without a 

coherent meaning. These conditions have 

caused confusion in the world of art and 

music and endless variety in the taste of the 

new generation, which consumes only 

superficial art without deep content in the 
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market. Although the originality of native-

local music is common among the tribes 

and this tribe is known for its great passion 

for music, but the tribes do not have the 

same view on music and the differences 

between them are more obvious than the 

similarities. 

4- Conclusion 

 It can be said that belonging to a clan has 

caused solidarity and belonging to the clan 

to some extent, but the aspects of music and 

adherence to its preservation are not 

observed in the clans. According to what 

was observed among the people of the tribe, 

there is a lot of memory belonging to original 

music, but little effort is made to preserve 

and record it. In fact, in addition to the fact 

that the young generation has accompanied 

the wave of changes, the previous generation 

has not been spared from this amount of 

transformation. It can be said that the 

original music is going towards 

indifference and the variety and prevalence 

of everyday styles has pushed the native-

local and traditional music to the sidelines. 

That part of folk music that has been able to 

maintain its prosperity has been influenced 

to some extent by the content and rhythm of 

new styles. And belonging to Ili does not 

necessarily lead to cultural commitment. 
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 مقاله پژوهشی

قۀ نسلی مصرف موسیقی )میدان مطالعه: ایل خزل در شهر ئشناختی ذاتحلیل جامعه

 ایالم(
 3 بهروز سپیدنامه،  2یارمحمد قاسمی ،*1 امیدیالهام 

 .رانیا ،کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایالم، ایالم یدانشجو. 1

 .رانیا ،شناسی، دانشگاه ایالم، ایالمگروه جامعه شناسی فرهنگی،استاد جامعه. 2

 .رانیا ،شناسی، دانشگاه ایالم، ایالمشناسی فرهنگی، گروه جامعهاستادیار جامعه. 3
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ذائقه موسیقیایی، مصرف  :های کلیدیواژه

 فرهنگی، تفاوت نسلی، ایل

 
 

  چکیده

س پارادایم نسلی در بین مردم ایل خزل و بر اسامیان پژوهش حاضر با هدف مطالعه ذائقه موسیقیاییِ

-کیفی از نوع روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. برای گردآوری اطالعات از تکنیک مصاحبه نیمه

ها از مدل کالرک و براون استفاده شده است. جامعه هدف شامل نسل ساختاریافته و برای تحلیل یافته

یابی هدفمند استفاده اتژی نمونهاستر والدین و فرزندان دهه هشتاد بوده است و برای تعیین حجم نمونه از

خانوار( مصاحبه صورت گرفته  39)شامل  نفر 09گردیده است که بر اساس آن برای رسیدن به اشباع با 

تم اصلی استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان داد که  11تم فرعی و  33است. بر اساس تحلیل اطالعات، 

قی نیز در معرض تغییر قرار  گرفت و ارزش عمیق دنبال تغییرات روزافزون در سبک زندگی، موسیبه

گرایی و انتخاب موسیقی توده شکل هنری آن کمرنگ شد.  در این میان  ذائقه نسل جدید بر اساس توده

ر ها و هنر دارد، از این تغییرات به دوگرفته است. از طرفی نسل پیشین که پایبندی بیشتری به سنت

ط موجود و پذیرش تنوع در موسیقی است. این موضوع حاکی از به حاشیه نمانده و در حال انطباق با شرای

ه تعهد ب رفتن موسیقی اصیل و فاخر ایل است. همچنین نتایج نشان داد تعلق ایلی بر خالف گذشته الزاماً

شود، یعنی تعلق  داشتن طوایف به ایل از نظر ذهنی پذیرفتنی و همگانی است، اما فرهنگی منجر نمی

 شود. تن به موسیقی ایلی و سایر ابعاد فرهنگ در تمام طوایف مشاهده نمیتعهد داش
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  و بیان مسئله مهدمق -1
گذارد. به آمیزد و بر آن تأثیرات عمیقی بر جای میموسیقی هنری است که بیش از هر هنری با احساسات و روان آدمی در می

می انسان باشد، رتواند تنها برای سرگی(. البته موسیقی نم1،1099)هگل« موسیقی به حد اعالء هنر احساس است»گفته هگل: 

گذارد و جلوه ای کامل از زندگی مردم ها و آداب و رسوم یک جامعه و قوم را به نمایش میربلکه خلقیات، روحیات و حتی باو

 نگهای عمده آن فرههای محبوب هر فرهنگ بازتاب آن نوع رفتاری است که در تالشسبک ترانه»کند. یک جامعه را معرفی می

ها را گفت موسیقی اول اینکه انواع احساس . می توان(39: 1319به نقل از رفیع پور،  ،2لمکس« ) برای بقا نقش اساسی دارد

(. موسیقی 39: 1319ثیر عمیقی بگذارد)رفیع پور، أتواند بر روی روابط، ساختار و نظام اجتماعی تدوم اینکه می ،نمایدایجاد می

(. به نظر دنورا در 2990ها و هویت ارتباط برقرار کند)بوئر، ی بین مردم را تقویت کرده و بین ارزشهمچنین می تواند پیوندها

تجربه  چگونگی ،برچگونگی رفتار با خویشتن ،هاتواند بر نحوه کنترل بدنمی سطح زندگی روزانه موسیقی دارای قدرت است و

 . (2999ا،ثیر بگذارد)دنورأدیگران ت چگونگی احساس درباره خویشتن و گذر زمان و

ای مستقیم وجود دارد. کرد، رابطهوبر بین موسیقی و حرکت کلی جوامع، که از آن به عنوان عقالنی شدن یاد می به نظر

مسکن،غذا، لباس، موسیقی و ... نه تنها برای بقا و ادامه حیات انسان ضروری بوردیو معتقد است: استفاده از کاالهایی نظیر خانه،

تواند نشان دهنده موقعیت او باشد، به بیان دیگر با در نظر گرفتن سلیقه و ترجیحات افراد در انتخاب و مصرف ، بلکه میاست

ها و ترجیحات افراد در مصرف کاالها به (. شناخت سلیقه11: 1093برد)بوردیو ، شان پیتوان به موقعیت اجتماعیکاالها می

میزان تعامل افراد حاضر در قشرهای مختلف  و یص کننده نوع و ساختار روابط اجتماعتواند مشخخصوص کاالهای فرهنگی می

 (. 1093باشد )همان، 

ات پسند توجه خاصی داشت و انتقادآدورنو متفکری بود که به پدیده موسیقی پرداخت. وی به ویژه به فرهنگ و موسیقی مردم

(. آدورنو  به عنوان یک  99: 1391ات جدی مورد توجه بوده است)کوثری،او به این سبک موسیقی تاکنون به عنوان یکی از انتقاد

دان معتقد است که موسیقی عامه تولید شده از سوی صنعت فرهنگ تحت تأثیر دو فرایند قرار دارد : استاندارد شدن و موسیقی

ها وخصوصیات ان مجموعه ای از کنشبه عنو (. چنانچه سلیقه یا ذائقه موسیقیایی را00و09: 1001، 3فردیت مجازی) استریناتی

های ای هم بر حسب  نسل( باید بپذیریم که چنین ذائقه1303،موسیقیایی بدانیم)بوردیو مواجهه با انواع ژانر ریا گروه د شخص یک

ده س ها پویایی جامعه است که در  چندیکی از علل این تفاوت .مختلف و هم به لحاظ تعلقات طبقاتی و فرهنگی متفاوت است

خ داد ها  ربا گسترش جهانی شدن و تحوالت مدرنیته، تغییرات عظیمی در فرهنگ اخیر در اثر تجربه مدرنیته ایجاد شده است.

، ترین ابعاد فرهنگ استها از این تغییرات به دور نماندند. هنر موسیقی که یکی از مهمکه هیچ جامعه ای حتی سنتی ترین آن

های غیربومی)پاپ ،رپ و...( به سراسر دنیا . در دسترس همگان  قرار گرفت و همزمان انواع موسیقیبا تکثیر الواح فشرده و ..

 توان  به این ایده اشاره کرد که ظهور مدرنیته درها میشکاف بین نسل ذاری مدرنیته در ایجاد تفاوت ورگانتقال یافت. با قبول اث

مند مسئله تواند درناپذیر است .این ایده میذائقه موسیقی واقعیتی اجتناب در به ویژه تنوع بخشی به امیالگون سازی وتنوعردگ

 جامعه مورد مطالعه قرار گیرد.ر د ساختن موضوع مورد بررسی یعنی تنوع ذائقه موسیقی

 گسترش دی آنبنامواج آن که در تمامیت شکل به بعد مدرنیته را تجربه کرد و 1399های با پیشینه ایلی، از سال جامعه ایالم

ی کنند،که از نظر فرهنگرود که از این تغییرات متأثر شده باشد. در ایالم ایالت و طوایف مختلفی زندگی میانتظار می، یافت

آن تا حدودی  است که ذائقه موسیقی مردمان 3هایی با هم دارند. یکی از این ایل ها، ایل خزلاند، اما تفاوتبسیار شبیه به هم

که خود در بطن این ایل تجربه زیسته دارد با مختصات ذائقه موسیقیایی ایل با دیگر ایالت  یر ایالت است. نگارندهمتفاوت با سا

 کامل دارد. استان وقوف

 
1_ Fridrich Hegel  

2_Alen Lomax  

3 - Dominic strinati 

4- khezel 
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های نی و ... زهای محلی، استفاده از ساهای قدیم به موسیقی عالقه زیادی نشان داده و عالوه بر موسیقیمردم این ایل از زمان

وجه گیرد. با تشان مورد استفاده قرار میهایی با محتوای مرتبط با روحیات و فرهنگ بومییالت رواج دارد، موسیقیسایر ار که د

ها همراه با پایکوبی های آنها و جشنهای شاد در تفریحات، عروسیبه روحیات شاد این مردمان همواره ساز و دهل و موسیقی

، های اقتصادیگذاری این دو جریان بر جنبهرشدن و تجربه مدرنیته و به تبع آن تأثیجهانیو رقص رواج دارد. اما با ورود به مدار 

رده بلکه کر تغیی رسد نه تنها محتوای آنسیاسی و به ویژه فرهنگی، این نوع موسیقی از این تأثیرات به دور نماند و به نظر می

سد متفاوت رها اثرات یکسانی نداشته بلکه به نظر میدر نسل غییرت اینر شود. از سوی دیگتنوع در سبک موسیقی نیز مشاهده می

ئله تا و بررسی این مس کنندهای متفاوتی تجربه میهای نسلی خود این تغییرات را به گونهجدید با ابژه باشد زیرا نسل قدیم و

 . کنون از دید پژوهشگران مغفول مانده است

های موسیقیایی در بین مردم خزل، مطالعه حاضر های نسلی در روی آوردن به سبکبا توجه به این خأل پژوهشی و وجود تفاوت

                                له را به پرسش بگذارد که:                                                                                                     ئدر نظر دارد این مس

 هایی برخوردار است؟ موسیقیایی دو نسل والدین و فرزندان ایل خزل از چه ویژگیذائقه  

 و مالحظات نظری پیشینۀ پژوهش-2
ل دادند. امیحاشیه کار خود قرار می رشوند، هنر را بیشتر دشناسی که به عنوان پدران این علم شناخته میگذاران جامعهبنیان

 2(. کورت بلوکوپف 1303را در پیوند با دین مورد توجه قرار می داد)خلیفه و دیگران،  آن توجه داشت، ادامی که به هنرم 1دورکیم

وند گیرد تا در پرتو آن بتواند رشناسی موسیقی اعمال موسیقیایی را به مثابه رفتاری اجتماعی در نظر میعتقد است که جامعهم

توان کتمان کرد که موسیقی محصول و که نمی معتقد است (. فوکس 1303یابی اعمال موسیقیایی را تشریح کند)همان، شکل

 (.  1303همان، (جا که او پا گذاشته موسیقی پدید آمده است ر زاییده نوع انسان است، یعنی ه

تحکیم  او برای پردازی است که بنیان نظری مستحکمی برای تحلیل پدیده مصرف فرهنگی ارائه کرده است.پیربوردیو نظریه

های خاص) وهکه چگونه گر اش به ترکیب عینیت گرایی و ذهنیت گرایی پرداخته است. تحلیل کلی بوردیو اینستریبنیادهای نظ

اقتصادی( با مصرف کاالهای خاص، خوراک و پوشاک و ... سعی در متمایز کردن خود از دیگر طبقات دارند.  _طبقات اجتماعی

  .شودط با موضوع تحقیقمان پرداخته میترین مفاهیم بوردیو در ارتبادر اینجا به شرح مهم

منظور بوردیو از همولوژی پیوند میان سلسه مراتب اجتماعی با سلسله مراتب فرهنگی است. به نظر او موقعیت  :3همولوژی -

و نخبه  یها دارد، یعنی افراد دارای پایگاه طبقاتی باال، مصرف فرهنگی متعالطبقاتی افراد ارتباط مستقیمی با مصرف فرهنگی آن

گرایانه است. در واقع در سلسله مراتب نخبگان حالی که مصرف فرهنگی طبقه پایین عوامانه و تودهر گرایانه خواهند داشت، د

 (. 1303پسند دارند)حیدری و همکاران، های عامههای خوب و فرودستان و طبقه پایین ذائقهدارای ذائقه

های اجتماعی از دیو، عادت واره محل برخورد ساختار و کنش است. بوردیو گروهبه نظر بور )ساختمان ذهنی(: 4عادت واره -

کند، زیرا افرادی که در ساختار اجتماعی موقعیت یکسانی را اشغال واره تعریف میجمله طبقات اجتماعی را بر مبنای عادت

فراست، نوعی تربیت یافتگی اجتماعی از  واره نوعی آمادگی عملی، آموختگی ضمنی،کنند، عادت واره مشابهی دارند. عادتمی

ی نوع ذوق است که به عامل اجتماعی این امکان را می دهد که روح قواعد، آداب، جهت ها، روند ها، ارزش ها و دیگر امور حوزه

 اگر فضای آن پذیرفته شود، جا بیفتد و منشأ اثر شود. دریابد، درون خاص خود)حوزه عملی، اقتصادی، ورزشی، هنری و ...( را
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اجتماعی را متشکل از سطوح یا نقاط بدانیم، هر سطح یا نقطه از این فضا دارای سطحی از عادت واره ها است که بر اثر شرایط 

                                              (.                                                                                1391ید )جمشیدیها، آوجود میاجتماعی مناسب با آن به

شوند . ها جزئی از فضاهای زندگی اجتماعی هستند و به تدریج از یکدیگر جدا میمیدان ) عرصه ، زمینه ، حوزه(:1میدان  -

ای کسب جایگاه هایی برای مبارزه برها داریم که این ها عرصههای سیاسی، هنری، دانشگاهی، ورزشی و خیلی میدانما میدان

های محل نزاع است که این نابرابری براساس در اختیار داشتن تر هستند. به نظر بوردیو نابرابری همواره جزئی از این میدانرب

 اندازیرسرمایه)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( است. در واقع میدان به محل نزاع کنشگران و نهاد برای حفظ، بازسازی و یا ب

(. هر میدان دارای قوانین خاص خود است که خلق و خو 1303ایه و قدرت تبدیل می شود)کاظمیان و دیگران، نظام توزیع سرم

و به طورکلی منش افراد را شکل می دهد و در نتیجه افرادی که این قوانین را شناخته، به تطبیق منش خود با محیط میدان 

یت در کسب سرمایه های آن میدان نائل گردند)گنجی و حیدریان، توانند به موفقکنند، میپرداخته و بر اساس آن عمل می

1303.) 

داند. این مفهوم شناخت دنیای اجتماعی در قالب بوردیو فضای اجتماعی را نخستین و واپسین واقعیت می فضای اجتماعی:-

 های اجتماعی متفاوت است.از مقام هاست. این فضا تنها تجمع اتفاقی افراد نیست، بلکه توزیعی از منابع و اعمال آرایشیروابط

طشان ها در آن بر پایه روابکه افراد یا گروه است هاست. جاییها و تفاوتزپایه تمای بر فضای اجتماعی دارای ساختی سلسله مراتبی

های نمیدایابند. فضا همچون یک کلیت در قالب شماری با یکدیگر و نوع تمایز و تفاوت جایگاهشان در برابر هم موجودیت می

 (.1309های دیگر مرتبط شود)عطار، های یک میدان ممکن است به علت شباهت با مقامیافته و مقامفعالیت متفاوت سازمان

به نظر بوردیو ذائقه عبارتست از ظرفیت یا توانایی آنکه گروهی از اشیا یا اعمال را به صورت مادی، نمادین و به معنای  :2ذائقه -

ی ها در یک فضای اجتماعکنندگان آنگرفت. ذائقه پیوند بعضی محصوالت و مصرفر یحات متمایزکننده به کاای از ترجمجموعه

های زیباشناختی نیز هست و نوعی آگاهی از طبقه دهد. همچنین ذائقه داوری درباره ارزش تجربهمنطقه بندی شده را نمایش می

را به سه نوع ذائقه  ناختی و گرایشات مصرف است که بوردیو آنو به طور کلی روحیات زیباش و جایگاه اجتماعی افراد

مشروع)بورژوازی(، متوسط)خرده بورژوازی( و عامه پسند تقسیم کرده است. هر یک از طبقات اجتماعی ذائقه خاص خود را دارند 

از سوی  فرهنگی و مصرفی ثابت و تغییر در این ذائقه منوط به شرایط طبقه ای)منش ( افراد است. بنابراین با نوعی سبک زندگی

 (. 1393افراد مواجه ایم)فاضلی، 

مفهوم سرمایه در نظریه بوردیو که نفوذ مارکس در آن دیده می شود، بسیار فراتر از مفهوم مارکس است که صرفا  :3سرمایه -

سرمایه مالی و درآمد و غیره  های مختلفی را در نظر می گیرد. نخست سرمایه اقتصادی که شاملاقتصادی بود و بوردیو سرمایه

های کمابیش گسترده ای های اجتماعی و برخورداری از شبکهشود. دوم سرمایه اجتماعی که شامل به دست آوردن موقعیتمی

توانند در مواقع ضروری به نفع فرد وارد عمل شوند. سوم سرمایه نمادین است که به دلیل از روابط، دوستان و آشنایان که می

ها، دین و ... برای فرد ایجاد ای برای نمونه نهادها، سازمانهای پیش زمینههای کاریزماتیک و با تکیه بر نمادها قدرتموقعیت

(. چهارم سرمایه فرهنگی که مهمترین سرمایه از نظر بوردیو است. این سرمایه یک شاخص و اساس 1393شود)فکوهی،می

 شوند.                                          رهنگی، ترجیحات و رفتارها به عنوان سلیقه ها تصور میموقعیت طبقاتی است که در اینجا نگرش های ف
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نماید. وی بر خالف رویکرد ذهنی مانهایم را در چارچوب نابرابری و تضاد اجتماعی تحلیل می موضوعات نسلیبوردیو همچنین 

ابع مذکور ای از منس جایگاه استراتژیک و عصری که نسل در رابطه با مجموعهها، با رویکرد عینی به تبیین نسلی بر اسابه نسل

برداری از آن مستلزم نوعی هویت و پردازد. منابعی که در واقع محصول شرایط تاریخی هر نسل است و دستیابی و بهرهمی ،دارد

ا هی که در راستای تعامالت میان نسلیابد.کانونهمبستگی نسلی است که از سوی یک نسل علیه نسل های رقیب سازمان می

 فرهنگی مشترک و حافظه جمعی اشاره دارد. _ای دارای تجربه تاریخینماید، اصطالح ملکه است. ملکه به افراد همدورهمطرح می

 ونسلی مانند آنچه که در مدل سایبرنتیکی پارسونز وجود دارد، عمدتآ حول محور فرهنگ جمعی برای بوردیو تعامالت میان

رایط گونه است. به اعتقاد بوردیو، در شهای فرهنگی، تعامالتی شکافنسلی مبتنی بر ابژهمشترک قرار دارند. برای او تعامالت میان

های مختلف اجتماعی، اعم از نهادی یا غیرنهادی، رویارویی بین جوانان و ها و میدانمعاصر شکاف نسل ها افقی بوده و در عرصه

تعارض بین افرادی با مواضع گوناگون قدرت و ثروت است. بنابراین نسل یک ساخته اجتماعی و حاصل تضاد  افراد مسن حاکی از

 (.1301های اقتصادی و فرهنگی در داخل یک میدان معین است)ادهمی و دیگران،بر سر منابع و سرمایه

اط مستقیم بین موقعیت اجتماعی و نوع کند که در آن ارتبپیترسون این دیدگاه را مطرح می :1ارتک خو _همه چیزخوار -

های نخبه گرایانه هنری اقشار باالی جامعه صرفا به انتخاب _مصرف فرهنگی را قبول ندارد و معتقد است ترجیحات فرهنگی

شدت متنوع شده است در ه باشد. در واقع مصرف فرهنگی این قشر بپسند میشود، بلکه شامل انواع سالیق عامهمحدود نمی

پسند است. به نظر پیترسون اقشار باال ذائقه التقاطی دارند اما قشر پایین تک چیز خوار که مصرف فرهنگی قشر پایین عامه حالی

 (.1303هستند) همان ،

صاحب نظر در نظریه موسیقی و یکی از طرفداران موسیقی آوانگارد  که خود موسیقی دانی کارآزموده، آهنگسازی فعال، آدورنو -

که  های انحصاریتوانست اوقات خود را به گوش کردن به موسیقی تولید شده از سوی شرکتآید، نمیبه حساب می تجاریرو غی

های عادی مصرف کننده آن هستند، هدر دهد. او معتقد است که موسیقی عامه تولید شده از سوی صنعت فرهنگ تحت توده

 زی. شدن و فردیت مجاتأثیر دو فرایند قرار دارد: استاندارد

ر تشوند،ساختار اصلی آن ها روز به روز یکساندر اینجا منظور این است که ترانه های عامه روزبه روز به یکدیگر شبیه تر می

و تنوع  ای نوگراییهای حاشیههای آن با یکدیگر قابل تعویض است. با این حال ساختار اصلی با سرپوشی از جنبهشود و بخشمی

ی بین های اصلشدن به شباهتشود، پنهان شده است. استانداردها شناخته میمنحصربه فرد بودن ترانه سبک که به عنوان عالئم

دهد که چگونه صنعت هرگونه شدن نشان میها. استانداردهای جزئی بین آنهای عامه مربوط است و فردیت مجازی به تفاوتترانه

دهد، در حالی که فردیت مجازی شود تحت فشار قرار میرا که تولید میای چالش، اصالت ، اعتبار یا رضایت فکری از موسیقی

                         .                                                                              اندازدکننده را به دام میدر این میان نقش قالب را ایفا می کند، یعنی نوآوری ظاهری یا منحصر به فرد بودن ترانه، مصرف

طبق اظهارات آدورنو، در موسیقی جدی مانند موسیقی کالسیک و آوانگارد تمام جزئیات، مفهوم موسیقیایی خود را از کل قطعه 

های دیگر قابل آورند. اما در موسیقی عامه ابتدای همنوایی با ابتدای بسیاری از همنواییو جایگاه خود در آن کل به دست می

ز سوی ا وارگی کاالتمام جزئیات قابل جایگزینی هستند. یکی از چند چالش موجود برای صنعت فرهنگ و بت و زینی استجایگ

تواند با تولید یا مصرف استاندارد کنترل شود. کند چون نمی پوشی میشود که از شکل کاالیی چشمموسیقی جدی مطرح  می

رند. که گیدهند تحت تأثیر احترام به فردیت قرار میبه موسیقی عامه گوش می یکی از دالیل این امر این است که کسانی که 

هد. دشود شنونده تصور کند به چیزی متفاوت گوش میکند و باعث میشدگی موسیقی را اختفاء میاین فردیت مجازی استاندارد
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وند) شی خود بررسی میصیات کودکانهشوند براساس خصوگیرانی که به موسیقی عامه جلب میهمچنین او معتقد است پیام

 (.2991استریناتی، 

 مفهوم تعین وجودی 

ند، کاش تعین وجودی است. این اصطالح بر یک توالی مکانیکی علت و معلولی داللت نمییکی از مفاهیم اصلی 1کارل مانهایم -

شود گوید چنین تعینی زمانی اثبات میاید. او میتواند ماهیت دقیق این رابطه را در موارد عینی باز نمبلکه یک تحقیق تجربی می

یابد و تنها از طبیعت چیزها یا از امکانات خالص اش تحول تاریخی نمیکه نشان داده شود فراگرد معرفت طبق قوانین درون ذاتی

ظری یا وجودی غیرنکند، بلکه تحت تاثیر عوامل به کلی کند و یا به انگیزش یک دیالکتیک درونی عمل نمیمنطقی پیروی نمی

ها رخنه نآها و محتواهای ند، بلکه در صورتاگوید این عوامل وجودی نه تنها در تکوین افکار دخیلکند. مانهایم میحرکت می

کنند، یعنی چشم انداز ذهن شناسنده را مشخص و پهنه و شدت تجارب و مشاهدات ما را به گونه قاطعی تعیین می کرده

 سازند.می

های لشناسی نستوجهی به جامعهکند. احتماال بیها در رابطه با افکار تاکید میال مانهایم بیشتر بر عامل اختالف نسلدر زمان ح

های بارز تعین وجودی معرفت باشد. به نظر مانهایم واقعیت تعلق داشتن به مانهایم در گذشته و کشف دوباره آن، یکی از نمونه

هد. دسنی، به افراد متعلق به این مقوالت، موقعیت مشترکی در فراگرد تاریخی و اجتماعی مییک طبقه و یک نسل و یا یک گروه 

 نمایددعوت می سازد و آن ها را به یک شیوه فکری و تجربه خاص ها را به یک صورت خاصی محدود میپهنه تجربه مشترک آن

لی با و ی دارنددید یکسان یها پهنهدهند.آننشان می های گوناگون واکنشها یک نوع کنش تاریخی ویژه مشترک به شیوهو آن

 (.    11-10: صص1009نگرند)ریتزر، نگرشی متفاوت به جهان می

ای، مفهوم نسل را به معنای خالف رویکرد رایج به نسل به معنای تبارشناسی و نسل به معنای همدورهردر واقع مانهایم ب

ت ند و براساس تجربیااکار می برد. او افرادی که در درون نسل حاضرهد و مرگ بشناختی تولشناسی براساس ریتم زیستجامعه

کند و از آن ها به عنوان واحدهای نسلی کی هستند، از افرادی که این وضعیت را ندارند متمایز میرمشترک دارای دیدگاه مشت

داند. به نظر او نسل جه به مفهوم زمان و دوره میهای مهم بین طبقه و نسل را تونام می برد. او یکی از راه های تعیین تفاوت

راتر زیستی و ف_ترین مقوله نسل واحد نسلی است که به معنای گروه سنیدرگیر سازمان هویت زمانی و حافظه جمعی است. مهم

تصادی، بندی اقهایی چون محل و موقعیت ساختاری مشترک بر اساس طبقهرا دارای ویژگیاز آن در نظر گرفته است و آن

 (.1301اجتماعی و هویت واحد و خود آگاهی براساس تجربه مشترک است)ادهمی و دیگران، 

 را در جهت تکمیل و نقد نظریه طبقاتی های نسلیو ایدئولوژی "تحرک نسلی"، "تقابل سنی"، "نسل"مانهایم مفاهیم

و برای  تربه عنوان بخشی از برنامه وسیع شناسی مدرن وو عناصر قشربندی اجتماعی مارکس)طبقه، تضاد و ...( در جامعه

 (.1301کاری در جوامع مدرن به کار برده است)همان، شناسی معرفت و برای مطالعه رشد تفکر محافظهجامعه

ها که برهه زمانی مشترک و موقعیت اجتماعی مشابهی دارند، دارای دید مشترکی هستند اما ممکن بنابر تحلیل مانهایم نسل

شین گیری نسل جدیدتر در تقابل با نسل پیدر بعد شخصی متفاوت باشد و این دید متفاوت ممکن است باعث شکل است دیدشان

کند و به شکل همگانی در بین یک نسل در برهه زمانی خود شود. این تفاوت همچنین در ذائقه و سایر ابعاد زندگی بروز پیدا می

شود و ما شاهد یک واحد نسلی و شکاف های قبل خود میسل نسبت به نسلشدن یک نیابد. این روند باعث متمایزنمود می

 کند، هستیم.نسلی به معنایی که مانهایم مطرح می

 
1-karel Mannheim 
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 ها، بر دو فرضیه استوار است: یکیکند که مبتنی بر تفکیک ارزشنسلی را بیان مینظریه تعامالت میان 1رونالد اینگلهارت-

 ای که فرد بیشترین ارزش ذهنیاقتصادی است، به گونه_های فرد بازتاب محیط اجتماعیفرضیه کمیابی است که در آن اولویت

ای ههای کمیابی به ارزشگرایی و دورههای رونق به افزایش فرامادیدهد که عرضه آن نسبتا کم است، یعنی دورهرا به اموری می

های اصلی شخص تا حد زیادی بازتاب اوضاع حاکم بر ششدن است که در آن ارزانجامد. دوم فرضیه اجتماعیگرایانه میمادی

های متفاوت در راستای سطوح توسعه نسلی جوامع مبتنی بر ارزشهای قبل از بلوغ وی است. برای اینگلهارت تعامالت میانسال

 پذیرد. اقتصادی است و میزان آن تغییر می_اجتماعی

و  گیری ارزشیکند که سمترا در قالب دگرگونی فرهنگی تعریف می اقتصادی_او تحول اجتماعی بر مبنای تحوالت اجتماعی

توان گفت هر چه جامعه یک دوره سطح رشد اقتصادی باالتری را تجربه کند، های نسلی را به همراه دارد. میدر نتیجه تفاوت

نسلی و  ر به تداوم گفتمانگیرد و ثبات اقتصادی منجنسلی در راستای گسست و شکاف بیشتری قرار میوضعیت تعامالت میان

ای مادی( هگردد. اینگلهارت با انجام تحقیقات تجربی به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی)ارزشها میهمپوشانی ارزشی نسل

شود که برخالف نسل گذشته تاکید بیشتری بر حفاظت از محیط زیست و کیفیت زندگی و جوامع باعث جایگزینی نسلی می

شدن ها را جهانیثیرگذار بر شکاف نسلأترین عوامل تهای فرامادی( دارند. همچنین اینگلهارت یکی از مهم)ارزشهاانواع آزادی

 (. 1301داند) همان، ارتباطات به واسطه وسایل ارتباط جمعی می

و  ی مدرنیزاسیونهااینگلهارت و آبراهامسون در تئوری تغییر ارزش بین نسل ها به افزایش سطح تحصیالت که خود از مؤلفه

توان گفت امروزه برخی جوامع به دلیل (. در واقع می1301، کنند)خالقی فرتوسعه و تحول اقتصادی و اجتماعی است، تأکید می

های مادی وابسته نیستند، که در این ها دیگر مانند قبل به ارزشاند، نسلهای فرامادی رسیدهتوسعه اقتصادی به سطح ارزش

فاصله  های نسل قبلشانها و نگرشن نسل به تحصیالت عالی نیز بی تأثیر نخواهد بود و تا حد زیادی از ذائقهمیان دسترسی ای

فاوت شدن به وجود آمد، بر تاند. همچنین گسترش دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و ارتباطات جهانی که به دنبال جهانیگرفته

 ها افزود. و اختالف بین نسل

کند که عبارتست از شخص، مکان، شیء یا رویدادی که از نظر فرد مبین نسل های نسلی را مطرح میابژه 2کریستوفر بالس-

های نسلی، اشخاص، کند. وی معتقد است هر نسلی آن ابژهاوست و به یادآوردنش احساسی از نسل خود را در ذهنش زنده می

ارای معنای خاصی هستند و ابژه های هر نسلی به طور بالقوه برای گزیند که برای هویت آن نسل درویدادها و چیزهایی را بر می

بین  فاصله گفت هویت نسلی در توانیابند. میهای نسلی معموال معنایی متفاوت میاند، اما این ابژهنسلی دیگر واجد اهمیت

 نوجوانی و جوانی خود را به تواند دوران کودکی،گیرد. در سی سالگی است که فرد میعصیان نوجوانی و سی سالگی شکل می

کار شناساندن خود است که رشود که نسل جدیدی دست اندصورت یک رشته متصل در نظر بگیرد و چندسال بعد متوجه می

 این همان نسل جدید است. 

ه بخشد و بمی اند و این تفاوت به برداشتی که آحاد هر نسل از دوره و زمانه خود دارند، شدت و حدتنسل ها با یکدیگر متفاوت

ن کند. همچنیهای قبلی را بهت زده میهای متفاوتشان، پیدایش هر نسل جدید خواه ناخواه نسلها و ابژهاین سبب تفاوت نسل

 های جمعیهای نسلی را خلق کرد و به مدد آن تجربیات و دیدگاهتوان ابژهذهنیت هر نسلی، فضایی است بالقوه که در آن می

های نسلی همچون خاطرات پوشان، تعبیر ها مداقه کرد. ابژهنهاد و تا حدودی درباره آن تجربیات و دیدگاه قشر جوان را بنیاد

 کنند.                                                                                  نسل جدید از هویتش را در شیء واقعی متبلور می

 
1-Ronald Inglehart 
2-Christopher Bollas 
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 و غریب از مفاهیمی است که یا توسط همان نسل ابداع شده و یا به آن تحمیل گردیده است،.  هویت هر نسل، آمیزه ای عجیب

سازد و هم اینکه در عین حال با پیچیدگی مواضع آحاد تر میاینها عواملی است که هم برداشت هر کس از نسل خودش را بغرنج

ی، همه ما را در خشونت، پذیرش زایش فرهنگی درگیر افزاید. دیالکتیک بین نسلآن نسل، بر غنای این شکل از ذهنیت می

کنند. آن ها راهی برای پذیرفتن ما یعنی مجال ها هم با ما مقابله میورزیم، آنتر از خودمان تخالف میگکند. ما با افراد بزرمی

ا هکنیم، به برخی از آن ابژهن خود میها را از آهای نسلی آنیابند، همانگونه که ما ابژهیابند و یا میدادن به تولد نسل ما نمی

سازیم، نظمی که ممکن است یک نسل را در جایگاهی ماورای بخشیم و در نظمی کیهانی کاربردپذیرشان میای تاریخی میجنبه

 (.12-21: صص1399نسلی قرار دهد)شفیعی شکیب، 

لی های نسدو دهه و بیشتر دو نسل با ابژه توان گفت والدین و فرزندان به دلیل فاصله سنی حداقلبنابر نظر بالس می

های نسل خود را به فرزندان انتقال دهند و یا تحمیل کنند، د ویژگیناند. در این میان اگر چه ممکن است نسل قبل بتوانمتفاوت

ارد و آن را ذگکند، بیشتر بر نسل قبل تأثیر میاما این نسل جوان است که به دلیل خصوصیات جدید نسلش، آن را متمایز می

های نسلی فرزندانشان را بپذیرند، در اکثر موارد با آن ها توانند به راحتی ابژهکند. والدین که نمیبه سایر نسل ها تحمیل می

شود، بلکه اختالف نسلی که بیشتر در ذائقه ها بروز د. اما در همه شرایط این شدت از اختالف بین نسلی دیده نمینورزتخالف می

ا هاند. چرا که نسل پیشین بیشتر به سنتشدن در جهان شکل دادهه دلیل سرعت تغییراتی است که مدرنیته و جهانیکرده، ب

 .پذیرندهاست، به سختی میگرایش دارند و این حجم از تغییرات که مغایر با ذائقه و عقاید آن

 . هاستکند که دارای یکسری ویژگیئه مینوین اراتصویر به نسبت آشکاری از جامعه مابعد1جیمسون هنر پست مدرن:-

حی های سطرهای فرهنگی این جامعه به تصویشود. فرآوردهنوین با سطحی بودن و فقدان عمق مشخص میبه نظر او جامعه مابعد 

ون نما سرود، جیمکنند و به عمق معنای مسلط بر این تصویرها کاری ندارند. نما رونوشتی از یک رونوشت به شمار میقناعت می

 (.   119: 1009داند که اصل آن هرگز وجود نداشته است) ریتزر ، را رونوشت برابر اصل چیزی می

ی ای را ندارد، یعنی محتواموسیقی که یک فرآورده فرهنگی است، در دنیای امروز دیگر آن حالت تأثیر عمقی و محتوای ریشه

فرهنگی یک قوم باشد، سطحی، بی معنا و بی محتواست. همچنین های این موسیقی به جای آنکه نشأت گرفته از عمق سنت

ل ها شکموسیقی در این عصر جدید آن تأثر و حالت برانگیختگی عواطف و ایجاد احساسات عمیق)حزن ، شادی و ...( را در انسان

ای دلخوشی موقتی و سطحی بر أگیرد. افراد صرفها حس تعلق قومی و بومی در او شکل نمیدهد و فرد با گوش دادن به آننمی

م، ایانگیزاند. از آنجایی که ما در عصر مابعدنوین با نبود تاریخ مواجهها بر نمیدهند و شور و هیجانی را در آنها گوش میبه آن

یقی شده، ارتباطش با موسبنابراین موسیقی سیر مشخصی  ندارد، یعنی موسیقی که در گذشته در یک جامعه یا قوم مصرف می

روز دچار گسستگی شده است. این موسیقی جدید بسیار متعارض، در هم و برهم و مغشوش و چندپاره است. اما یکی از ام

تکنولوژی های نوپدیداند که تصویری سطحی و  ،ترین ابزاری که سبب گسترش این موسیقی متعارض و مشوش کننده شدهمهم

 .(1009، کنند)همانفراد جامعه منتقل میبی محتوا از هنر و به طور خاص موسیقی را حمل و به ا

را برای توصیف جهان به عنوان شکل در حال تغییر دائمی به کار برده است. به  3اصطالح مدرنیته سیال 2زیگموند باومن -

امد. نل میو مرحله دوم را مدرنیته سیا نظر او مدرنیته در دو مرحله باعث ایجاد این تغییرات شده که مرحله اول را مدرنیته جامد

در مرحله اول مدرنیته با ذوب کردن جامدات باقیمانده از جامعه صنعتی عرصه را برای تاخت و تاز و تسلط عقالنیت ابزاری باز 

 
1 _Fredric Jameson  
2 _Zigmunt Bauman  
3 _liquid modernity  
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های مرجع از پیش تعیین شده به سوی عصر جدید مقایسه جهانی گذاشته بود. در مدرنیته سیال ما در حالت حرکت از عصر گروه

 (.2991، 1هستیم)بیلهرز

توان به خوبی مشاهده کرد. ما در دنیای مدرن شاهد سیالیت در تمام وجوه هستیم، که این را در تعلقات و ذائقه افراد می

و عدم پایداری را  جهان سیال باعث عدم تعلق فرد به یک سبک هنری و سبک موسیقی خاص است و افراد نوعی تنوع گرایی

غییر شان را تح ناآرامشان در دنیای مبهم و مغشوش به طور مداوم ذائقه موسیقیاییکنند، گویی برای سیراب شدن روتجربه می

 (.2991، توانند ذائقه و تعلق خاطر ثابتی داشته باشند) بیلهرزدهند و نمیمی

  روش پژوهش -3
فرآیند  2لیل تماتیکحاضر بر مبنای پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک ) تحلیل مضمونی( انجام گرفته است. تح مطالعه 

های کیفی است. از مزایای این روش آن است که روش است و روش شناسی نیست، یعنی برخالف ها در دادهشناخت الگوها یا تم

به نقل از charke&Braun، 2913شناختی یا نظری بخصوصی متکی نیست)اکثر روش های کیفی دیگر به دیدگاه معرفت

ها های مهم یا جالب توجه محقق است و از این تمها، یعنی الگوها در دادهک، شناسایی تم(. هدف تحلیل تماتی1309هاشمی،

      1 ، به نقل از هاشمی(. تحلیل تماتیکDelahunt&Maguireگیرد) برای پاسخگویی به سواالت تحقیق مورد استفاده قرار می

.نگارش و تحلیل داده 1ها .تعریف تم9ها .بررسی تم3ها ی تم.جستجو3.تولید کدهای اولیه 2ها .آشنایی با داده1مرحله دارد : 

  آوریها جمعها دادهباشد، که از دل این مصاحبهساخت یافته مینهایی)همان(. دراین  مطالعه ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نیمه

ای هو بعد تم بندی شدههآن دستها صورت گرفت. لیست کدهای مرتبط با هر تم در زیر مجموعه گردید سپس کد بندی داده

ها و کدهای مورد نظر پژوهشگر هستند یا ها بیانگر دادهمورد نظر در برابر مجموعه داده ها بررسی شدند، تا مشخص شود که تم

جربی تها استخراج و محتوا در رابطه با زمینه نظری و های اصلی تعریف و تبیین شد. در نهایت روایات تحلیل، دادهخیر؟ سپس تم

انجام گرفت. جامعه هدف محقق ایل خزل در استان ایالم است که این ایل شامل چهار طایفه مرشدوند و خضروند)ساکن در 

بخش کارزان شهرستان سیروان(، طایفه قلی وند) ساکن در بخش آسمان آباد شهرستان چرداول( و طایفه شمسی وند) ساکن 

خانوار( انتخاب  39نفر) 09حجم نمونه مورد نظر بر مبنای رسیدن به اشباع نظری، در روستای زنجیره علیا و سفلی( می باشد. 

قابلیت تصدیق از طریق حضور مستمر محقق در میدان تحقیق انجام و استخراج دقیق مصاحبه ها با بهره گیری از نظر  گردید.

 ها با ادبیات تحقیق و آراء صاحب نظران انجامیافتههای فنی، مقایسه ارزیابان انجام شد و قابلیت انتقال از طریق نگارش یادداشت

  پذیرفت.

شخصات و کد مصاحبه شوندگانم  

 کد پاسخگو طایفه شغل محل سکونت تحصیالت سن جنس شماره پاسخگو

 G2-A2-E4- H3-J4- C4 خضروند آزاد کارزان دیپلم 99 مرد 1

 G1-A2-E2- H3-J2- C4 خضروند خانهدار کارزان پنجم ابتدایی 31 زن 2

 G1-A1- E4- H3-J1- C4 خضروند دانشآموز کارزان دیپلم 19 زن 3

 G2-A2-E3-H1- J4-C1 قلی وند آزاد آسمان آباد سیکل 33 مرد 3

 G1-A2- E3 H1- J2- C1 قلی وند خانه دار آسمان آباد سیکل 30 زن 9

 G1-A1- E4- H1- J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد دیپلم 10 زن 1

ردم 1  G2-A2- E2- H1- J4- C1 قلی وند آزاد آسمان آباد پنجم ابتدایی 91 

 G1-A2-E1- H1- J2- C1 قلی وند خانه دار آسمان آباد بی سواد 92 زن 9

 
1_Bilherz 
2 -thematic analysis   
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 G2- A1- E4-H1 J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد دیپلم 19 مرد 0

 G2- A2- E2- H1- J4- C1 قلی وند آزاد آسمان آباد بی سواد 19 مرد 19

 G1- A2- E2- H1- J4- C1 قلیوند آزاد آسمان آباد پنجم ابتدایی 93 زن 11

 G2- A1- E3- H1- J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد سیکل 19 مرد 12

 G2- A2- E2- H1 J4- C1 قلی وند آزاد آسمان آباد پنجم ابتدایی 93 مرد 13

 G1- A2- E3- H1-J3- C1 قلی وند کارمند آسمان آباد سیکل 39 زن 13

 G1- A1- E4- H1- J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد دیپلم 11 زن 19

 G2- A2- E4-H2- J3-C2 شمسی وند کارمند زنجیره دیپلم 39 مرد 11

 G1- A2- E4- H2- J2- C2 شمسی وند خانه دار زنجیره دیپلم 31 زن 11

 G2- A1- E3- H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره سیکل 19 مرد 19

 G2- A2-E6- H2- J3- C2 شمسی وند کارمند زنجیره لیسانس 39 مرد 10

 G1- A2- E4- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره دیپلم 31 زن 29

 G1- A1- E4- H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره دیپلم 10 زن 21

 G2- A2- E7- H3 J4-C3 مرشدوند آزاد کارزان فوق لیسانس 32 مرد 22

 G1- A2- E6- H3- J3- C3 مرشدوند کارمند کارزان لیسانس 39 زن 23

 G1- A1- E3- H3- J1- C3 مرشدوند دانش آموز کارزان سیکل 13 زن 23

 G2- A2- E4- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره دیپلم 99 مرد 29

 G1- A2- E2- H2- J2- C2 شمسی وند خانه دار زنجیره پنجم ابتدایی 30 زن 21

 G1- A1- E4- H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره دیپلم 10 زن 21

 G2- A2- E2- H3-J5- C3 مرشدوند بازنشسته کارزان پنجم ابتدایی 13 مرد 29

 G1- A2- E3- H3- J2- C3 مرشدوند خانه دار کارزان سیکل 93 زن 20

 G1- A1- E3- H3- J1- C3 مرشدوند دانش آموز کارزان سیکل 11 زن 39

 G2- A2- E6- H3- J3- C3 مرشدوند کارمند کارزان لیسانس 31 مرد 31

 G1 A2- E4- H3- J4- C3 مرشدوند آزاد کارزان دیپلم 32 زن 32

 G2- A1- E4- H3- J1- C3 مرشدوند دانش آموز کارزان دیپلم 19 مرد 33

 G2- A2- E4- H3- J5- C4 خضروند بازنشسته کارزان دیپلم 90 مرد 33

 G1- A2- E6- H3- J3- C4 خضروند کارمند کارزان لیسانس 99 زن 39

 G2- A1- E3- H3- J1- C4 خضروند دانش آموز کارزان سیکل 11 مرد 31

 G2- A2- E4- H1- J4- C1 قلی وند آزاد آسمان آباد دیپلم 33 مرد 31

 G1- A2- E4- H1- J2- C1 قلی وند خانه دار آسمان آباد دیپلم 39 زن 39

 G2- A1- E3- H1- J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد سیکل 11 مرد 30

 G2- A2- E6- H3 J4- C4 خضروند آزاد کارزان لیسانس 31 مرد 39

 G1- A2- E5- H3- J2- C4 خضروند خانه دار کارزان فوق دیپلم 39 زن 31

 G2- A1- E3- H3- J1- C4 خضروند دانش آموز کارزان سیکل 11 مرد 32

 G2- A2- E1- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره بی سواد 12 مرد 33

 G1- A2- E1- H2- J2- C2 شمسی وند خانه دار زنجیره بی سواد 91 زن 33

 G1- A1- E3- H2- J2- C2 شمسی وند خانه دار زنجیره سیکل 19 زن 39

 G2- A2- E2- H2- J5- C2 شمسی وند بازنشسته زنجیره پنجم ابتدایی 19 مرد 31

 G1- A2- E1- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره بی سواد 93 زن 31

 G1- A1- E4- H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره دیپلم 10 زن 39

 G2- A2- E3- H3- C4 خضروند کارمند کارزان سیکل 99 مرد 30

 G1 A2- E2- H3- J4- C4 خضروند آزاد کارزان پنجم ابتدایی 99 زن 99

 G2- A1- E4- H3- J1- C4 خضروند دانش آموز کارزان دیپلم 10 مرد 91



  
 

  118                 (یالمخزل در شهر ا یلمطالعه: ا یدان)م یقیمصرفِ موس یِنسل ۀذائق یجامعه شناخت یلتحل امیدی و همکاران، الهام 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 191-112، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 G2- A2- E4- H1- J4- C1 قلی وند آزاد آسمان آباد دیپلم 31 مرد 92

 -G1- A2- E6- H1- J2 C1 قلی وند خانه دار آسمان آباد لیسانس 31 زن 93

 G1- A1- E3- H1- J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد سیکل 11 زن 93

 G2- A2- E2- H3- J4- C3 مرشدوند آزاد کارزان پنجم ابتدایی 19 مرد 99

 G1- A2- E3- H3- J2- C3 مرشدوند خانه دار کارزان سیکل 19 زن 91

 G2- A1- E4- H3- J1- C3 مرشدوند دانش آموز کارزان دیپلم 19 مرد 91

 G2- A2- E3- H3- J4- C3 مرشدوند آزاد کارزان سیکل 93 مرد 99

 G1- A2- E3- H3- J4- C3 مرشدوند آزاد کارزان سیکل 30 زن 90

 G2- A1- E3- H3- J1- C3 مرشدوند دانش آموز کارزان سیکل 11 مرد 19

 G2- A2- E4- H1- J3- C1 قلی وند کارمند آسمان آباد دیپلم 91 مرد 11

 G1- A2-E5- H1- J2- C1 قلی وند خانه دار آسمان آباد فوق دیپلم 39 زن 12

 G2- A1 E3- H1- J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد سیکل 19 مرد 13

 G2- A2- E2- H3- J4- C4 خضروند آزاد کارزان پنجم ابتدایی 19 مرد 13

 G1- A2- E3- H3- J4- C4 خضروند آزاد کارزان سیکل 30 زن 19

 G2- A1-E4- H3- J1-C4 خضروند دانش آموز کارزان دیپلم 19 مرد 11

 G2- A2- E6- H2- J3- C2 شمسی وند کارمند زنجیره لیسانس 30 مرد 11

 G1- A2- E3- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره سیکل 31 زن 19

 G1- A1- E3- H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره سیکل 11 زن 10

 G2- A2- E2- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره پنجم ابتدایی 11 مرد 19

 G1- A2- E2- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره پنجم ابتدایی 99 زن 11

 G1- A1- E4- H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره دیپلم 19 زن 12

 G2- A2- E6- H1- J3- C1 قلی وند کارمند آسمان آباد لیسانس 31 مرد 13

ندقلی و آزاد آسمان آباد فوق لیسانس 31 زن 13  G1- A2-E7- H1- J4- C1 

 G1- A1- E4- H1- J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد دیپلم 19 زن 19

 G2- A2- E2- H1- J4- C1 قلی وند آزاد آسمان آباد پنجم ابتدایی 93 مرد 11

 G1- A2- E2- H1- J2- C1 قلی وند خانه دار آسمان آباد پنجم ابتدایی 30 زن 11

مان آبادآس سیکل 19 مرد 19  G2- A1- E3- H1- J1- C1 قلی وند دانش آموز 

 G2- A2- E1- H1- J4- C1 قلی وند آزاد آسمان آباد بی سواد 19 مرد 10

 G1- A2- E3- H1- J2- C1 قلی وند خانه دار آسمان آباد سیکل 99 زن 99

 G1- A1- E3- H1 J1- C1 قلی وند دانش آموز آسمان آباد سیکل 11 زن 91

 G2- A2- E2- H2- J5- C2 شمسی وند بازنشسته زنجیره پنجم ابتدایی 11 مرد 92

 G1- A2- E4- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره دیپلم 19 زن 93

 G2- A1 E4-H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره دیپلم 19 مرد 93

 G2- A2- E3- H2- J4- C2 شمسی وند آزاد زنجیره سیکل 12 مرد 99

99 زن 91  G1- A2- E4- H2- J2- C2 شمسی وند خانه دار زنجیره دیپلم 

 G1- A1- E3- H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره سیکل 13 زن 91

 G2- A2- E6- H2- J3- C2 شمسی وند کارمند زنجیره لیسانس 33 مرد 99

 G1- A2- E5- H2- J4-C2 شمسی وند آزاد زنجیره فوق دیپلم 39 زن 90

91 مرد 09  G2- A1- E3- H2- J1- C2 شمسی وند دانش آموز زنجیره سیکل 
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 هاتحلیل یافته -4

نفر)نسل  19سال  و  39نفر)نسل جدید( از آن ها کمتر از  39نفر مرد بودند.  39نفر زن و  39مصاحبه شونده  09از مجموع 

 3نفر دیپلم،  21نفر سیکل،  29پنجم ابتدایی، نفر  19نفر بی سواد،  1سال سن داشتند. در مؤلفه تحصیالت  39گذشته( باالی 

نفر آسمان آباد و  39نفر از پاسخگویان زنجیره،  39نفر فوق لیسانس بودند. محل سکونت  2نفر لیسانس و  0نفر فوق دیپلم، 

. ستنفر بوده ا 11نفر بازنشسته و  3نفر کارمند،  11نفر دانش آموز،  20نفر از پاسخگویان آزاد،  39نفر کارزان است. شغل  39

نفر از طایفه  19نفر از طایفه مرشدوند و 19نفر از آسمان آباد، 39کنندگان از طایفه شمسی وند، نفر از شرکت 39همچنین 

 خضروند بودند.

 گیری کدهای اولیه فرایند شکل -

 هاست.اش به سایر فرهنگموسیقی زبان گویای هر فرهنگ برای معرفی -

 

 

 موسیقی معرف هر فرهنگ                                                                                                                  

 

 دهد.موسیقی در هر فرهنگ میزان عالقه به موسیقی و هنر را نشان می -

 

تخراج گردید. به این صورت از مجموع اس "موسیقی معرف هر فرهنگ"به طور مثال از دو عبارت معنایی بیان شده، مفهوم 

 مفهوم)کد اولیه( استخراج گردید.  193عبارات معنایی، 
 

 نسل گذشته به تنوع سبک ها یعالقگ یب -

 

 لیثابت بودن ذائقه ا -
 

 لینماد ا یقیموس -

 حضور همیشگی موسیقی محلی                                                                                         

 لیدر ا یقیبودن موس یموروث -

 

 لیدر ا یقیاصالت موس حفظ -

 

مفهوم  193استخراج گردید. به این ترتیب از مجموع  "حضور همیشگی موسیقی"به طور مثال از مفاهیم بیان شده، تم فرعی 

 تم فرعی استخراج گردید.  33مرتبط، 
 

 یفرهنگ یعادت -

 

 هویت فرهنگی                  ه مثابه معرف فرهنگ                                    ب یقیموس - 
 

 و قدمت اصالت -

 

 یمحل یقیگذشته به مثابه حافظ موس نسل -
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تم فرعی مرتبط،  33استخراج گردید. به این ترتیب از مجموع  "هویت فرهنگی "های فرعی بیان شده، تم اصلی برای مثال از تم

هویت فرهنگی، عقبه عالقه به ای موسیقی، نقش حاشیهند از: تکثر ذائقه موسیقی، ااستخراج گردید که عبارت تم اصلی 11

ی، موضع نسل نو، موضع نسل نیآفروحدتی، محل یقیآرام بخش موس خصلتموسیقی، ریتم محوری، خصلت نوستالوژیک، 

 .ینسل بیآس، خوارزیچ همهسیقی محلی، تداوم رونق، ی، خطر استحاله مومحلریغ یقیموس یمنف کارکردپیشین، 
 

  های اصلیتفسیر تم

عامل است  19های اصلی معرفی شدند، پرداخته شده است. مجموع تم -3-3های اصلی که در جدولدر این بخش به تعریف تم

( صورت گرفته است. همچنین برای شوندگانها بر مبنای عبارات معنایی و مفاهیم مستخرج) بر پایه پاسخ مصاحبهکه تعریف آن

 .شوندگان، در هر تم به پاسخ یک یا دو مصاحبه شونده اشاره گردیده استاستناد به پاسخ مصاحبه

منظور از تکثر ذائقه موسیقی، تنوع در ذائقه افراد است و معموال هر یک از افراد به یک یا چند سبک  تکثر ذائقه موسیقی: -1

دند. اما در رکمحلی و سنتی را انتخاب میر موسیقی شد و این نسل بیشتذشته تکثر کمتری دیده میعالقمندند. در بین نسل گ

د، بنابراین انبین نسل جدید تکثر ذائقه به وفور مشاهده گردید. در واقع نسل گذشته مانند امروز به موسیقی دسترسی نداشته

های یاش، موسیقن نسل به دلیل پایبندی به فرهنگ بومی و سنتیهای خاصی محدود شده است. از طرفی ایها به سبکعالقه آن

کند. در حالی که نسل جدید دهد و تنوع ذائقه را آشفتگی در سلیقه، بخصوص بین نسل جوان تلقی میمحلی را ترجیح می

خواهد همواره میگوش دهد و ، شوددهد هر سبکی را که وارد بازار میتواند به یک سبک خاص اکتفا کند و ترجیح مینمی

 اش را روزآمد کند.ذائقه

و پاسخگوی عالقمندم ه موسیقی محلی و سنتی کند که ببیان می (G1-A2-E3-H3-J2-C3) 20به عنوان مثال پاسخگوی 

10 (G1-A1-E3-H2-J1-C2 )زیادی دارم. به موسیقی رپ و راک عالقه گوید که می 

به این معناست که موسیقی در کانون توجه و از اصول مهم زندگی  ای موسیقینقش حاشیه ای موسیقی:نقش حاشیه -2

قاد مند شد. به اعتهای دیگر بهرهتوان از هنرها و سرگرمیتری وجود دارند، بنابراین بدون موسیقی مینیست، چرا که مسائل مهم

ی است. در واقع نقش حاشیه ای موسیقبرخی پاسخگویان موسیقی دارای مضراتی مثل وقت گیر بودن، تأثیر منفی بر روحیه و ... 

اهمیت موسیقی و تأثیرات مثبت آن را نادیده گرفته است. این نوع نگاه مربوط به کسانی است که چندان با موسیقی انس 

 اند.اند و به ارزش هنری و تأثیر مثبت آن بر فرهنگ واقف نبودهنگرفته

کند و پاسخگوی موسیقی اختالل چندانی در زندگی ایجاد نمی( معتقد است که حذف G2-A2-E2-J4-C4)31مثأل پاسخگوی 

13( G2-A2-E2-H3-J4-C4اشاره می )دهند. کند که نسل جدید زمان زیادی را برای موسیقی هدر می 

موسیقی به مثابه مونس زندگی به نقش پررنگ و ضروری موسیقی برای روح و روان موسیقی به مثابه مونس زندگی:  -3

دارد. یعنی موسیقی همواره بوده و انسان با آن انس و الفت داشته است. در واقع در دنیای پرتالطم امروز احساس انسان اشاره 

تواند موسیقی را به عنوان همدم و مونس خود شود. در واقع انسان در اوج تنهایی خود مینیاز بیشتری به موسیقی حس می

 کنند، موسیقی بهترین وسیله برای پر کردن این خال است. و تنهایی بیشتری میها حس خال برگزیند و در دنیای امروز که انسان

کند که موسیقی بخش فرامادی و زیبای زندگی است و بدون موسیقی ( بیان میG1-A1-E3-H1-J1-C1)91مثأل پاسخگوی 

د که چون موسیقی ( اعتقاد دارG2-A1-E4-H3-J1-C3)33ماند. یا پاسخگوی تنها بخش مادی و سخت زندگی باقی می

 همواره وجود داشته، نبودش قابل تصور هم نیست. 

تواند به پیشینه طوالنی موسیقی در بین نژاد و ملیت است اما می ،از هویت فرهنگی قومیت منظور گر چه هویت فرهنگی: -4

ا به هوده است. اگرچه تنوع سبکمردم ایل خزل مرتبط باشد، به طوری که موسیقی نماد و معرف این ایل از گذشته تا به امروز ب

شود، اما موسیقی محلی ایل همواره با فرهنگ ایلی گره خورده و بخشی از هویت آنان است. این موسیقی همواره وفور دیده می

د، نشان واقف نیستها چندان به ریشه و هویت فرهنگیاصالت و ریشه افراد را به آن ها یادآوری کرده و در دنیای امروز که انسان

موسیقی محلی راهنمایی برای هدایتشان است. در واقع ایل خزل از جمله ایالتی است که توانسته تاکنون اصالت فرهنگی و هویت 

 ایلی اش را حفظ کند و نمونه بارز آن حفظ اصالت موسیقی محلی و نقش پررنگ آن در زندگی این مردم است. 
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اش به سایر قد است که موسیقی زبان گویای هر فرهنگ برای معرفی( معتG2-A2-E6-H2-J3-C2)11مثأل مصاحبه شونده 

ایل  کند که عالقه به موسیقی یک عالقه همگانی در( اشاره میG2-A2-E3-H3-J4-C3)99هاست و پاسخگوی فرهنگ

 ماست. 

و  کنونی موسیقیاییافراد است و اینکه از چه طریقی ذائقه  گیری عالقه درمنظوراز آن منشأ شکل :عقبه عالقه موسیقی -9

ها شکل گرفته است. این منشأ ممکن است متأثر از ذائقه ایلی شکل گرفته باشد و یا افراد بر حسب سبک مورد عالقه در ذهن آن

مواجهه با موسیقی و ریتم به یه سبک عالقمند شده باشند. در بین نسل قدیم معموال عقبه عالقه بیشتر به تأثیر عالقه ایل و 

ای ههای مختلف و تأثیرپذیری از ریتمگردد، اما نسل جدید به دلیل مواجهه مداوم با موسیقیل از خودشان بر میهای قبنسل

 ذائقه التقاطی دارند.  متنوع،

کند و مصاحبه شونده ( منشأ عالقه را مواجهه مداوم با موسیقی بیان میG1-A1-E3-H3-J1-C3)39مثال مصاحبه شونده 

9( G1-A2-E3-H1-J2-C1می )اش به موسیقی پاپ پررنگ شدن مسائل عاطفی است.گوید که علت عالقه 

گیری عالقه است. در واقع مبنای عالقه ریتم محوری به معنای تأثیر ریتم موسیقی بر انتخاب سبک و شکل ریتم محوری: -6

ین ویژگی که بیشتر در نسل جدید گیری ذائقه افراد ریتم و شکل ظاهری موسیقی است و محتوا چندان اهمیتی ندارد. او شکل

نگری ویژگی دنیای پست مدرن نگری در برخورد با هنر و در اینجا موسیقی است. البته سطحیشود، نشان از سطحیمشاهده می

 گیرد و بیشتر ترکیبی از ظواهر توجه انسان را جلب کرده است. امروز است که در پس هنر محتوا چندان مورد توجه قرار نمی

داند بخشی آن میاش به موسیقی سنتی را خصلت آرامش( دلیل عالقهG2-A1-E3-H3-J1-C4)32نوان مثال پاسخگوی به ع

 اش به موسیقی پاپ زیبایی ریتم آن است.  گوید که دلیل عالقه( میG2-A1-E4-H2-J1-C2)93و پاسخگوی 

ی محلی این است که این موسیقی حس منظور از خصلت نوستالوژیک موسیق)موسیقی محلی(:  خصلت نوستالوژیک -1

کند و به نوعی حس حسرت و دلتنگی را به افراد نسل اند را تداعی میرفتن به گذشته، طبیعت و یاد انسان هایی که از دنیا رفته

از دهد. این نسل در برخورد با تغییرات و تحوالت هر روزه دنیای پیچیده امروز دچار نوعی حس سردرگمی و دوری گذشته می

د، حس دهنکه به موسیقی محلی که محتوایش متناسب با روزگار گذشته است، گوش می ها زمانیاند. آنشان شدهفرهنگ سنتی

شود. در واقع محتوای موسیقی محلی دلتنگی، از دست رفتن روزگار گذشته و زنده شدن خاطرات در وجودشان برانگیخته می

سنتی روزگار گذشته است، که این باعث برانگیختگی حس نوستالوژی در اذهان بیشتر در وصف طبیعت و زندگی دامداری و 

 شود.نسل گذشته می

کند که با گوش دادن به موسیقی محلی حس دلتنگی برای دوری از ( اشاره میG1-A2-E4-A2-J4-C2)29مثأل پاسخگوی 

-یقی محلی بیان کننده تمام واقعیت( معتقد است که موسG2-A2-E4-H3-J5-C4)33کنم و پاسخگوی فرهنگ اصیلمان می

 های روزگار گذشته است.

محلی داده شده است. منظور از آن ایجاد حس همبستگی -آفرینی خصلتی است که به موسیقی بومیوحدت آفرینی:وحدت -8

 هنگیهای فرو وحدت قومی است که موسیقی محلی در بین ایل خزل ایجاد کرده است. محتوای موسیقی محلی بیان ویژگی

تواند نوعی حس همدلی و همبستگی را در بین مردم زنده کند. در واقع مردم این ایل که اتحاد و مشترک ایل است و این می

شان را مدیون موسیقی اصیل محلی شود، بخش مهمی از این اتحاد و همبستگیهمبستگی خاصی در بین شان مشاهده می

 ایل، از گذشته تا به امروز بوده است.  هستند، چرا که نمادی از فرهنگ مشترک طوایف

کند که موسیقی محلی نمادی از فرهنگ ایل ماست و با گوش دادن ( اشاره میG2-A2-E4-H1-J4-C1)92مثأل پاسخگوی 

 دهد. به آن حس همدلی و همزبانی با سایر کرد زبان ها در سراسر دنیا به من دست می

موسیقی محلی به خاص بودن و خصلت التیام بخش روحی آن اشاره دارد.  این ویژگی بخش موسیقی محلی:خصلت آرام -0

انتخاب این سبک شده است. این ویژگی موسیقی محلی دال بر  ریتم شاد و آرامش بخش این موسیقی باعث تأثیر بر ذائقه و

انگیزد. این حس و دیدگاه حفظ ارزش  این موسیقی است، چرا که توجه و تمرکز زیاد بر آن احساس آرامش را در افراد برمی

اند و نسل جدید این آرامش را ها از ابتدا با ریتم و محتوای آن انس گرفتهشود، چون آنبیشتر در بین نسل گذشته مشاهده می

 کنند.در سبک های متنوع و جدید جستجو می
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بخشی دارد و با و آرامشکند که موسیقی محلی ریتم زی( اشاره میG2-A1-E3-H3-J1-C3)19به طور مثال پاسخگوی  

 آورد. گوید که موسیقی محلی شاد مرا به وجد می( میG2-A1-E3-H3-J1-C4)32پاسخگوی 

یقی هایی در موسیعنی چه ویژگی ،منظور از موضع نسل نو، نگرش و نوع نگاه نسل جدید به موسیقی است موضع نسل نو: -11

نسل را شکل داده است. در موضع این نسل گذشته گریزی مشاهده  هایی ذائقه اینبرای این نسل اهمیت دارد و چه سبک

ارند. پندای به موسیقی محلی و محتوای آن ندارند و آن را در تضاد با ذائقه نسل خودشان میها نگاه خوشبینانهشود، زیرا آنمی

یتم موسیقی معیار مهم تری برای کنند و رشان تلقی میهای متنوع و جدید را سازگار و عجین شده با ذائقهدر مقابل سبک

 انتخاب سبک مورد عالقشان است. 

برد و پاسخگوی ( معتقد است که موسیقی مرا به آینده و آرزوهایم میG1-A1-E4-H1-J1-C1)19به عنوان مثال پاسخگوی

30(G2-A1-E3-H1-J1-C1معتقد است نسل جدید موسیقی که برایشان هیجان وشادی داشته باشد، گوش می )ند.  ده 

ایی را همنظور از موضع نسل پیشین، نگاه این نسل به موسیقی است؛ یعنی نسل گذشته چه سبک موضع نسل پیشین: -11

ت. هایی در موسیقی اسها چه خصلتبینند. همچنین معیار انتخاب سبک برای آندهند و موسیقی را چگونه میبیشتر گوش می

های موسیقی جدید چندان خوشبین نیستند و آن ها را در ها به سبکد، یعنی آنشودیدگاه این نسل نوگریزی مشاهده می در

ان شها خواهان حفظ موسیقی اصیلشان هستند تا بتوانند هویت فرهنگیدانند. آنشان میمحلی  -تضاد با فرهنگ و موسیقی بومی

 را حفظ کنند.

ای جدید برای نسل گذشته قابل فهم نیست و هگوید که محتوای سبک( میG2-A2-E6-H2-J3-C2)99مثأل پاسخگوی 

( معتقد است که موسیقی G2-A2-E2-H1-J4-C1)11کنند و پاسخگوی های جدید نگاه میها به دیده تحقیرآمیز به سبکآن

 محلی از گذشته تا امروز زیبایی و اصالتش را حفظ کرده است. 

 شود، یعنی برخیست که بین ذائقه طوایف ایل خزل مشاهده میمنظور از تفاوت ذائقه ایل، تفاوتی ا تفاوت ذائقه ایل: -12

ه طور دهند. اگرچه بکنند و برخی طوایف اشتیاق قابل توجهی به موسیقی نشان نمیطوایف از موسیقی استقبال بیشتری می

ایی ه، که متأثر از پدیدهشودها مشاهده میذائقه آن هایی درکردند، اما تفاوتکلی مردم ایل خزل بشدت از موسیقی استقبال می

چون مذهب، موقعیت جغرافیایی)فاصله جغرافیایی بین طوایف( و سایرعوامل است. طایفه مرشدوند مردمی با خلقیات بسیار شاد 

کنند و در کنار تمام تفریحات و مراسماتشان نقش هستند و از موسیقی محلی و به طور کلی موسیقی شاد استقبال گرمی می

ها از تر هستند، میزان استقبال و اشتیاق آنشان مذهبیشود. اما طایفه شمسی وند چون مردممشاهده می پررنگ موسیقی

 موسیقی کمتر است و روحیات آن ها چندان شاد نیست. 

( معتقدند که مردم طایفه مرشدوند به G2-A1-E3-H1-J1-C1)13( و G1-A2-E3-H3-J4-C3)90مثأل پاسخگویان 

قه زیادی دارند و به ترتیب بین طایفه قلی وند عالقه به موسیقی نسبت به طایفه مرشدوند کمتر است. موسیقی محلی شاد عال

 د.تر هستندر بین طایفه خضروند به مراتب عالقه کمتر و در بین طایفه شمسی وند عالقه خیلی کمتر است و مردم مذهبی

د اشاره انهای موسیقی غیرمحلی و جدید داشتهفی که سبکهای مناین تم به کارکرد محلی:کارکرد منفی موسیقی غیر -13

ای هدهند و ممکن است موسیقیها به ریتم بیش از محتوا اهمیت میکند. در واقع منظور این است که برخی از این موسیقیمی

سود و تجارت است نه  هامحلی را به حاشیه برانند و محتوای نامناسبی را رواج دهند. همچنین هدف تولید برخی از آن -بومی

نگری را رواج دهند. برخی از افراد نسل گذشته ها به دلیل غلبه ریتم ممکن است سطحیتولید هنر برای هنر. همچنین این سبک

ها یک یا چند سبک خاص را های جدید شده است و آنها باعث ایجاد آشفتگی در سلیقه نسلمعتقدند تنوع هر روزه این سبک

 .کننددنبال نمی

شوند و های جدید باعث غم و اندوه می( معتقد است که موسیقیG2-A2-E4-H2-J4-C2)29به طور مثال پاسخگوی 

 اند.مان شدههای جدید باعث فراموشی فرهنگ ایلی( معتقد است که سبکG1-A2- E6-H1-J2-C1)93پاسخگوی 

به حاشیه رفتن و خطر فراموشی آن است. به از خطر استحاله موسیقی محلی،  منظور خطر استحاله موسیقی محلی: -14

ه کنند؛ چرا که موسیقی محلی با ذائقهای جدید تالشی برای حفظ آن نمیاین موسیقی مانند قبل پررونق نمانده و نسل عبارتی
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ای هد. همچنین عدم نمایش سازنکنها سازگاری ندارد و تنها نسل گذشته آن را به شکل سینه به سینه و شفاهی حفظ میآن

دقیق و واضح این موسیقی در  های استانی و عدم معرفیسنتی و موسیقی های محلی به شکل کنسرت های زنده در شبکه

ون کانر روزه باعث شده که موسیقی محلی د های مختلف و تنوع هرگذار بوده است. از طرفی رواج سبکرکمرنگ شدن آن تأثی

مت اند و به ساز تنوعات و تغییرات سبک به دور نبوده افظان موسیقی محلیتوجه قرار نگیرد. حتی نسل گذشته به عنوان ح

 های جدید گرایش دارند.سبک

( معتقد است که موسیقی حتی بین نسل گذشته هم رونق قبل را ندارد و G2-A2-E2-H2-J5-C2)92مثأل پاسخگوی 

 شود.محلی دیده میگوید که تنها جنبه نمادینی از موسیقی ( میG1-A2-E4-H2-C2)91پاسخگوی 

تداوم رونق به معنای حفظ رونق موسیقی محلی است؛ چرا که همچنان توانسته در کنار تنوعات سبک و  تداوم رونق: -11

تغییرات فرهنگی جایگاهش را حفظ کند. این موسیقی توانسته نسل های جدید را به سمت خود جذب کند و تأثیر مثبتی بر 

ای هفت یکی از دالیل حفظ تداوم رونق موسیقی محلی وابستگی افراد به هویت فرهنگی و ریشهتوان گها داشته باشد. میآن

دهد تا حدودی نظر نسل جدید را جلب کرده است. از طرفی شان است. این موسیقی به دلیل شادی روحی که به افراد میایلی

-G1)13این موسیقی اصیل هستند. مثأل پاسخگوی شان خواهان حفظ به دلیل وابستگی افراد ایل به هویت و اصالت فرهنگی

A2-E6-H1-J3-C190کند که موسیقی محلی شاد در مراسمات عروسی مردم ایل رواج دارد و پاسخگوی ( اشاره می(G2-

A2-E3-H3-J4-C3روند و موسیقی محلی بخش مهمی از اصالت ها به دنبال اصالتشان می( معتقد است در دنیای امروز انسان

 ین ایل است.مردم ا

منفی به  رگذارد و حذف آن بر کدام نسل تأثیها میآسیب نسلی یعنی فقدان موسیقی چه تأثیراتی بر نسل آسیب نسلی: -16

دنبال خواهد داشت، که معموال نسل جدید وابستگی بیشتری دارند و حذف آن تأثیر منفی بیشتری بر آنان خواهد داشت. نسل 

اند و موسیقی برایشان درونی شده است، بنابراین حذف های مختلف قرار گرفتهد در معرض موسیقیجا که از بدو تولآنجدید از 

تواند آسیب جدی برای این نسل به دنبال داشته باشد. نسل گذشته اگرچه وابستگی کمتری به موسیقی دارند، اما و نبود آن می

شان هتأثیرات منفی بر نسل گذشته دارد و بخشی ازهویت و گذشت در بین مردم این ایل که همواره موسیقی پررونق بوده، حذف آن

 رود. از بین می

کند که نسل جدید به دلیل وابستگی و عالقه زیاد به موسیقی، با ( اشاره میG1-A2-E6-H3-J3-C3)39مثأل پاسخگوی 

 . آن تأثیر چندانی برآنان نداردبینند، اما نسل گذشته چون وابستگی کمتری به موسیقی دارند، حذف حذف آن آسیب جدی می

کنند و در واقع خصلت همه چیزخوار به معنای ذائقه متنوع افراد است که یک سبک خاص را دنبال نمیخوار:  همه چیز -17

د، معیار انتخاب سبک برای افراد ریتم و صدای خواننده وشذائقه التقاطی دارند. این خصلت که در نسل جدید بیشتر دیده می

در  دو در واقع کمتر کسی می توان می شود. این ویژگی امروزه در بین اکثرمردم ایل مشاهده ردو محتوا چندان اهمیتی ندااست 

بت به نسل ند، نساشان انس گرفتهمحلی -چون از گذشته با موسیقی بومیگذشته برابر این همه تغییر مقاومت کند. البته نسل 

 .اندحت تأثیر تغییرات قرار گرفتهد و کمتر ترنخوار داجوان ذائقه تک

دهم و هر سبکی که در هر سبکی اگر خواننده خوب باشد گوش می گویدمی (G1-A1-E3-H3-J1-C3)39مثأل پاسخگوی  

 .های خاص خودش را داشته باشدممکن است زیبایی
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 نقشه تماتیک موسیقی ایل خزل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذائقه جهانی شد  

خصلت آرام بخش 

 موسیقی محلی 

  شناسه فرهنگی

اضطراب به 

ده نآی  

 رونق  تداوم

 محلی 

 

 آسیب نسلی 
خطر استحاله 

خواری همه چیز تکثر ذائقه  موسیقی محلی   

زایی هویت خصلت نوستالوژیک   
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اتیک ذائقه موسیقیایی نسل قدیمتمقشه ن  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضطراب به  ذائقه نسلی 

 آینده 

تداوم رونق 

 محلی 

 شناسه فرهنگی 

خصلت آرام بخش 

ی محلی موسیق  

 هویت زایی

یوحدت آفرین  

خطر استحاله 

  موسیقی محلی

 آسیب نسلی 
بدبینی به 

 موسیقی جدید 

بی عالقگی به 

  موسیقی جدید

حاشیه ای بودن 

  موسیقی

خصلت 

  نوستالوژیک
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 گیری نتیجهبحث و  -1
آید که با وجود اینکه بر میاز پژوهش حاضر با هدف مطالعه ذائقه مصرف موسیقیایی میان نسلی در بین ایل خزل چنین 

های پیشین و نسل جدید چشمگیر است اما هنوز منجر به شکاف نسلی نشده است و نسل پیشین ذائقه موسیقی نسل تفاوت در

داند. این نسل سعی در تحمیل ذائقه موسیقیایی خود بر فرزندانش موسیقی اصیل و فاخر محلی و سنتی را هنر اصیل و باارزش می

نشان ذائقه والدی ها و ذائقه نسل پیشین، تأثیربارزی بردر حالی که نسل جدید عالوه بر مقاومت در برابر پذیرش سبکرا دارد، 

نند، کها اگرچه در زمینه فرهنگی مشابهی زندگی میموسیقی دارند. آن اند. در واقع دو نسل دید متفاوتی به زندگی و هنرگذاشته

ا دگرگون کرده، تحوالت عظیمی به بار آورده که ذائقه نسل جدید را به شکلی که باید رقم اما تحوالت تکنولوژیک که فرهنگ ر

زده است. در این میان نسل پیشین هنوز نتوانسته با تغییرات وفق پیدا کند و دچار دوگانگی فرهنگی متمایل به پذیرش است. 

شده و سعی دارد آن را غالب کند. اما نسل جدید  توان گفت هر نسلی یک تجربه مشابهی از شرایط فرهنگی در ذهنش حکمی

های مدرن را در اختیار وی قرار داده که نسل پیشین به این تکنولوژی رتر بوده است، چرا که تکنولوژی، ابزادر این زمینه موفق

 تسلط چندانی ندارد.                                                  

های اساسی و اولیه زندگی در اولویت بوده، که باعث شده موسیقی همواره در حواشی زندگیش همچنین برای نسل قدیم نیاز

قرار بگیرد. در حالی که نسل جدید به دلیل شرایط امروز که نیازهای فرامادی مطرح است، موسیقی جزء مهمی از نیازهای او 

ه توان در سایه نظریگی قرار گرفته است. این امر را میاست و برای نسل جدید موسیقی به عنوان یک نیاز مهم و در اولویت زند

ابی  در دوره کمی های فرامادی وکند فرد در دوره وفور اقتصادی به ارزشکمیابی رونالد اینگلهارت تبیین نمود آنجا که بیان می

در  تم موسیقی شکل گرفته واش بر مبنای ریتوجیه نمود. این نسل ذائقه موسیقیایی ،کندبه ارزش های مادی گرایش پیدا می

های رایج آن بدون معنای منسجمی در دنیای پست مدرن است که موسیقی و سبک نگری و فقدان عمق هنرواقع  متأثر از سطحی

ی پایان در ذائقه نسل جدید شده که تنها هنر سطحشوند. این شرایط باعث آشفتگی در دنیای هنر و موسیقی و تنوع بیتولید می

رسند، اما در اگرچه در ظاهر متفاوت به نظر می های موسیقی جدیدکند. اکثر سبکحتوای عمیق در بازار را مصرف میو بدون م

ندارد. پشوند. اما نسل جدید موسیقی و ترانه را منحصر به فرد و متفاوت میباطن همگی با هدف سرگرمی و تولید سرمایه تولید می

تواند ذائقه ثابتی داشته باشد، چون همه چیز به طور مداوم در حال لکه نسل قدیم هم نمیدر دنیای امروز نه تنها نسل جدید ب

 . اره داردن اشآاند. پدیده ای که زیگموند باومن به تغییر از شکلی به شکل دیگر است. بنابراین ذائقه ها هم متأثر از سیالیت

طوایف به ایل و فرهنگ قومی مشترک در همه  تعلق خاطرکه  همچنین در ارتباط با طوایف ایل این نتایج حاصل شده است

بر فرهنگ بسیار مشهود و چشمگیر است.  شود. بلکه تاثیر عامل مذهبطوایف الزامأ منجر به تشابه و یکپارگی فرهنگی نمی

دی خضروند ووند و تا حدیعقاید فرهنگی طایفه شمس مذهب به دلیل نقش پررنگی که بر زندگی نسل گذشته داشته توانسته بر

عالقه به موسیقی را به میزان قابل توجهی بخصوص در بین نسل پیشین کاهش دهد. اگرچه اصالت  جهت دهد و اشتیاق و

محلی در بین طوایف مشترک است و این ایل به اشتیاق وافر به موسیقی شناخته شده است، اما همه طوایف آن  -موسیقی بومی

ها تفاوت ها بارزتر از تشابهات است. با این حال می توان گفت تعلق داشتن به ایل تا بین آندیدگاه یکسانی به موسیقی ندارند و 

های موسیقی و پایبندی به حفظ آن در تمام طوایف گانه شده است، اما جنبهرحدودی موجب همبستگی  در بین طوایف چها

  . شودمشاهده نمی

هر پررنگ و پررونق است، اما به دلیل تکثیر و انتشار در سطح از سوی دیگر مصرف موسیقی در موقعیتی است که در ظا

آن نبوغ هنری صدا و موسیقی فاخر محلی و سنتی، رونق قبل را ندارد. بنابر آنچه در بین مردم ایل مشاهده گردید  گسترده دیگر

گیرد. در واقع عالوه بر اینکه ثبت آن صورت می به موسیقی اصیل به وفور وجود دارد، اما تالش اندکی برای حفظ و تعلق خاطر

ی توان گفت موسیقنسل جوان با موج تغییرات همراه گشته است، نسل پیشین از این حجم دگرگونی محفوظ نمانده است. می

محلی و سنتی را به حاشیه رانده است.  -های بومیهای هر روزه، موسیقیرود و تنوعات و رواج سبکتفاوتی میاصیل به سمت بی

ه های جدید قرار گرفتاز موسیقی محلی که توانسته رونقش را حفظ کند، تا حدودی تحت تأثیر محتوا و ریتم سبک آن بخش

 است.                                     
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دیدگاه همولوژی بوردیو پیوند میان سلسله مراتب اجتماعی با سلسله مراتب فرهنگی است. به نظر او موقعیت طبقاتی افراد  - 

رایانه خواهند گها دارد، یعنی افراد دارای پایگاه طبقاتی باال، مصرف فرهنگی متعالی و نخبهارتباط مستقیمی با مصرف فرهنگی آن

 داشت. 

گرایانه است. در واقع نخبگان دارای ذائقه های خوب و فرودستان و طبقه در حالی که مصرف فرهنگی طبقه پایین عوامانه و توده

های پژوهش حاضر نیست. زیرا در این مطالعه نسبت میان مه پسند دارند. دیدگاه بوردیو در جهت تایید یافتهپایین ذائقه عا

 شود .   ها دیده نمیسلسله مراتب اجتماعی با سلسله مراتب فرهنگی نسل

حدود گرایانه مهای نخبهبباالی جامعه به انتخا هنری اقشار -تک خوار پیترسون ترجیحات فرهنگی -بنابر دیدگاه همه چیزخوار -

شود و شامل سالیق عامه پسند نیز هست. مصرف فرهنگی این قشر متنوع شده و ذائقه التقاطی دارد. در حالی که قشر پایین نمی

تک خوار همخوانی دارد، زیرا   -خوار دارد. نتایج پژوهش حاضر با دیدگاه همه چیزخوارذائقه مصرف فرهنگی عامه پسند و تک

عامه  هاینشان داد افراد ایل از قشرهای مختلف دارای ذائقه همه چیزخوار هستند. اگرچه بیشتر گرایش به سمت موسیقینتایج 

             ها به وفور مشاهده گردید.                                                 گرایانه و سایر سبکپسند و نخبههای ترکیبی عامهپسند است اما عالقه به موسیقی

های انحصاری اشاره دارد که این موسیقی تحت تأثیر های تولید شده از سوی شرکتآدورنو در بحث صنعت فرهنگ به موسیقی -

دن ششود. استانداردای نوگرایی( تولید میشدن)یک شکل شدن ساختار( و فردیت مجازی) جنبه های حاشیهفرایندهای استاندارد

ود، شگونه چالش، اصالت هنری، اعتبار یا رضایت فکری از موسیقی را که تولید میصنعت فرهنگ هر که چگونهد دهنشان می

اندازد. به نظر آدورنو موسیقی کالسیک و کننده را به دام میدهد و فردیت مجازی با نوآوری ظاهری مصرفتحت فشار قرار می

آورد، اما موسیقی عامه ابتدای همنوایی اه خود در آن کل به دست میآوانگارد جزئیات و مفهوم موسیقیایی را از کل قطعه و جایگ

های دیگر قابل جایگزینی است و تمام جزئیات قابل جایگزینی هستند. نتایج پژوهش حاضر با دیدگاه با ابتدای بسیاری ازهمنوایی

 تأثرم شده وأثیر موسیقی عامه استانداردکه نسل جدید تحت ت جدید همخوانی دارد، زیرا مشاهده شده مورد ذائقه نسل آدورنو در

داند و بشدت متأثر از احترام به فردیت های بارز و اساسی میها را دارای تفاوتاز فردیت مجازی قرار گرفته، اما این موسیقی

                                                                                             است.                                                                         گرفته موسیقی عامه قرار 

دیدگاه مانهایم در جهت تأیید و همخوانی با نتایج پژوهش حاضر است. نتایج این پژوهش به وضوح تفاوت نسلی را نشان   -

و دهه است، این شکاف و تفاوت بسیار آشکار و چشمگیر است. نسل جا که فاصله نسل والدین و فرزندان بیش از ددهد. ازآنمی

های مورد عالقه و تأیید خود بر نسل فرزندان دارند، در مقابل فرزندان عالوه بر آنکه این تحمیل را والدین سعی در تحمیل سبک

 .                                                              ها را دارد.     ها و ذائقه خود بر سایر نسلپذیرد، بلکه سعی در غالب کردن ارزشنمی

ی های نسلی بسیار متفاوتکند. دو نسل مورد مطالعه ما ابژهدیدگاه بالس با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد و آن را تایید می -

و  ز بیگانه است، هویت نسل جدید و ذائقهدارند. نسل پیشین که سبک زندگی سنتی را تجربه کرده و با تغییرات و تحوالت رو

های نسلی خود بر نسل جدید را دارد. داند و سعی در تحمیل ابژههای نسل خودش میها را در تضاد با ویژگیهای آنسایر ویژگی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                های نسلی خود پایبند و متعهد است.  پردازد و بشدت بر هویت و ابژهنسل جدید به مقاومت شدید با نسل قدیم می

الب شده است. توان گفت سیالیت در تمام وجوه جهان امروز غهای پژوهش حاضر است. میدیدگاه باومن در جهت تایید یافته

ه ب رفت کهدهد. با توجه به زمینه فرهنگی ایلی این مردم انتظار مینتایج پژوهش تغییر در ذائقه مردم ایل خزل را نشان می

محلی برایش  -محلی ایلشان پایبندی کاملی داشته باشند. در حالی که حتی نسل گذشته که موسیقی بومی -فرهنگ و هنر بومی

، نتوانسته ذائقه موسیقیایی خود را ثابت نگه دارد و با موج مدرنیته سیال در حال همراه شدن بود س گرفتهدرونی شده و با آن ان

 ذیریپرو بوده است، با سیالیت جهان انطباق و سازگاری دارد و انعطافاست. نسل جدید که از بدو تولد با مدرنیته روبه هرچه بیشتر

 شته هنوز سعی در مقاومت در برابر موج تغییرات را دارد.دهد. در حالی که نسل گذاز خود نشان می

–تجدید نظر مردم در بسیاری از عناصر زیست جهان اجتماعی  خزل و وسخن آخر اینکه علیرغم تجربه مدرنیته از سوی ایل

ه همین ب د وشناسنبخش میبه مثابه یک شناسه فرهنگی وهویت فرهنگی در عرصه موسیقی  مردمان ایل هنوز موسیقی محلی را

ت از دهد که نسل پیشین نسبت به صیاننسلی نشان میبا این حال مقایسه ذائقه موسیقی میان جهت نگران استحاله آن هستند.

 جدید در این خصوص موضعی تعارضی دارد زیرا از یکسو به موسیقی همه چیزخوار و نسل زیادی ندارد و امید موسیقی محلی
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موسیقی در معنای عام در متن زندگیش باور دارد اما همچون نسل پیشین دغدغه حفظ موسیقی به حضور  جهانی روی آورده و

  را دارد.  محلی
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