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 چکیده
 پسند چگونه بازتاباین پژوهش سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که جایگاه و نقش زنان در موسیقی مردم   

 ابزار گردآوری دادهای است، ی زمینهنظریه موردمطالعههای کیفی و استراتژی . روش پژوهش از نوع روشکرده استپیدا 
ی اسناد نیز بر غنای تجربی افزوده است. ی مشارکتی و مطالعهی عمیق بوده و همچنین مشاهدهدر این پژوهش مصاحبه

ی عمیق و نفر از جوانان شهرستان پیرانشهر مصاحبه 12با توجه به ماهیت موضوع و استراتژی تحقیق حاضر، پژوهشگر با 
 دهدش نشان میهای پژوهباز انجام داد که پس از انجام این تعداد مصاحبه دریافت به اشباع نظری رسیده است. یافته

تواند مسائل و مشکالت زنان را منعکس کند بلکه باالتر از آن زنان ای است که ضمن آنکه میموسیقی برای زنان رسانه
عامل  همآنخواهانه در درون آثارشهای انسانی و برابریتواند با ورود به میدان تولید موسیقی و با قرار دادن پیاممی

 سوی جهانی برابرتر سوق دهد.ها را به، انسانبینی مردمحورانهبخش جامعه باشد و هم از طریق تغییر در جهانآگاهی
موسیقی برای زنان تنها بازتاب وضعیت موجود نبوده، بلکه در خلق جهانی تازه، فارغ از انسدادهای اجتماعی تاریخی، 

ی زنان را در جهان مردساالر فریاد خواهانهو آزادی است که صدای نابرابرستیزانه بوده است. این موسیقی هاآن رسانیاری
های ای موسیقی یکی از رسانهدر چنین ساختار اجتماعیگوید. تری سخن میزند و از تصاحب جایگاه اجتماعی شایستهمی

 فرهنگی آنان استدهجایی و یکی از مجراهای اساسی انتقال پیام زنان و از محورهای مقاومت خرهمه
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 مقدمه و طرح مسئله
مطالعاتی بوده است )روی و های ترین زمینهشناسی موسیقی یکی از فعالهای اخیر جامعهدر دهه   

توان یافت که در آن موسیقی تولید، توزیع و مصرف ای را می(. امروزه کمتر جامعه3: 1222داود، 
 کنند. موسیقی واجدشان تجربه میهای متعددی در زندگی روزمرهها موسیقی را به شیوهنشود. انسان

و قومیت است. موسیقی  های سنیگروهای عمیق با فضا و مکان، طبقات اجتماعی، جنسیت، رابطه
جمعی پیوند خورده  ورسومآدابهای قومی، مناسک، شعایر دینی، الگوهای رفتاری و همچنین با شیوه

و عنصری از  هاای از زندگی و کردار انسانرویه یمثابهبه(. موسیقی 1: 2332پناه، است )شریعت
ی اجتماعی ی دانِش گستردهاعی، در پیکرهبه زندگی اجتم هابخشیدن معناها و اندازیطرح

بازشناختنی است، اندیشیدن به موسیقی و بیان نتایج چنان تفکری فراتر از گفتمان موسیقایی است 
و  هویت ایجاد راستای در موسیقی کارکردهای یشناسان، مطالعهجامعه (. برای1: 2333)احمدی، 

 مصرف برابر قدرت، در مقاومت سیاستِ  و موسیقی فرهنگیِ جامعه، زندگیِ  در شدن داخل برای تالش

 مدیریت و موسیقی مصرف موسیقی، اجتماعی توزیع الگوی طبقاتی، هایجایگاه بازتولید و موسیقی

است )فاضلی،  داشته اهمیت بسیار ... موسیقی و تولید اجتماعیِ  سازوکارهای عمومی، احساسات
ی انسانی موسیقی پژوهش موقعیت اجتماعی موسیقی، در هر جامعه شناسیجامعه(. موضوع 3: 2331

کند ای اجتماعی کمک میپدیده عنوانبهبه کشف و شناخت موسیقی  شناسیجامعه کالمیکاست. در 
توان تحقیق کرد که چرا، چگونه و با کدام ابزار، موسیقی در دل زندگی جمعی شکل آن می بر اساسو 

 (.2332گیرد )علیزاده، می
وان عنبه« جوانان»پسند به بررسی جایگاه موسیقی در زندگی ی مصرف موسیقی مردممطالعه

یک جزء اصلی از  عنوانبههای گوناگون موسیقایی ی سبکی اجتماعی و کندوکاو دربارهیک طبقه
پردازد. سه عامل مصرف موسیقی را جوانان و هویت اجتماعی هواداران آن می فرهنگخرده« سبک»

از سرمایه  شکلیک عنوانبه پسندمردمنقش موسیقی  -2سازند: در بین مخاطبان مشخص می
منبعی برای لذت مخاطبان )شوکر،  عنوانبه -3عاملی برای ساخت هویت و  عنوانبه -1فرهنگی، 

روی این عوامل یعنی امتیاز قائل شدن برای استفاده از موسیقی در زندگی  تأکید(. 112: 2331
ب ی مخاطی اصلی در الگوی مطالعه دربارهشخصی و اجتماعی، تأکیدی که مصرف موسیقی را نکته

ی آگاه است که این مصرف در زمینه حالدرعیندارد و  تأکیدداند و بر سرشتِ فعالِ مخاطبان می
شکلی مرکزی از فرهنگ مردمی،  عنوانبهپسند موسیقی مردم )همان(. گیردمیاجتماعی خود شکل 

آید و ژانرهای گوناگونی را از آن نوع موسیقی است که با تولید انبوه برای بازاری گسترده فراهم می
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 که اساسی سؤالگنجاند. در خود می 5و راک و بلوز 1هاپگرفته تا هیپ 3و دنس 1، پاپ2راک اند رول
پسند معنا چگونه تولید پسند مطرح است این است که در موسیقی مردممورد موسیقی مردمدر 
صفحات، نوارهای  -هاآنهای موسیقایی و اجرای ها در متنشود. تفسیرهای فرهنگی و برداشتمی

 نهفته است. این -هاآنها و نظایر های رادیویی، ساند ترک فیلمها، پخش، کنسرتویدیوییصوتی و 
-ساخت این موسیقی در اشکال گوناگون متصدیمعانی از یک نگاه، حاصل آفرینش کسانی هستند که 

های متن عالوهبهکنندگان با آن نیز خواهند بود. ی مصرفی مواجههاند، اما همچنین، پیامد نحوه
برای  نهایتاًالمللی و ای هستند که توسط صنعت موسیقی بینموسیقی و اجراها محصوالت فرهنگی

ای از ی پیچیدهی مجموعههای فرهنگی گوناگون نتیجهشوند. معناها یا برداشتافزایش سود تولید می
تواند پسند نمیی معنا در موسیقی مردمها و برخوردها میان تمام عوامل هستند. پس مسئلهتماس

نوندگان پاسخ داده شود. پاسخ زمانی ها یا شتماماً در یک سطح، برای نمونه تولیدکنندگان، متن
ی سیاست فرهنگی ای که دربردارندهکننده خواهد بود که به ماهیت تولید توجه شود، نکتهقانع

ر تشود. مهممی هاآنکنندگان موسیقی و موقعیت اجتماعی شان، مصرفها و آفرینندگانحکومت، متن
 کهچنانآن (.22 و 3: 2331ر نظر گرفته شود )شوکر، از همه، الزم است ارتباط متقابل این عوامل نیز د

ی جداگانه پدید آورد و تواند یک رشتهپسند نمیی موسیقی مردمنماید مطالعهاذعان می 1شتاینواین
ی نظریه هرگونهواکنشی است فاقد  2332ی پسند از دهههای آکادمیک در مورد موسیقی مردمبررسی

 عنوانبهو روش یا لحن متمایز. او این موارد را معلول گوناگونی راک  مشخص وسویسمتدار، سرمشق
ین تاریخی تفاوت ب ازنظر آنچهداند، نظیر های ایدئولوژیک بارز میفرهنگی و فقدان تفاوت شکلیک

های جوانان در نوع فرهنگخردهبا بررسی عمیق  سازد )همان(.موسیقی اصیل و موسیقی بازاری را می
رمیم ت نوعیبههای اجتماعی و فرهنگی یاری رساند و ریزیتوان به برنامهها میمصرف موسیقیو میزان 

ر هایی نیستند که در هتوسط موسیقی از نوع اندیشه یافتهتجسمهای اجتماعی دست یافت. اندیشه
تن در یسدهند زاند که نشان میی جامعهشوند، بلکه تعابیر و تفاسیری دربارهرساله علمی یافت می

 (.21: 2311ای چه معنایی دارد؟ )فینکلشتاین، چنین جامعه
تواند ابزاری برای تثبیت سلطه یا برعکس ابزاری برای مبارزه باشد، این بدان معناست موسیقی می

 لیهعتوانند از آن استفاده کنند یا اینکه موسیقی دارای ظرفیتی بزرگ است که زنان می طرفازیککه 
تواند حامل طرف نیست و میتفاده شود و از طرفی دیگر موسیقی در برخی موارد بیزنان از آن اس

                                                             

2. Rock & Roll  
1. Popular  
3. Dance  
1. Hip_Hop  
5. Rock & Blues  
1. Weinstein 
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های آن به نسبت زنان شایان تأمل و دار باشد. توجه به ظرفیت موسیقی و تحلیل پیامهایی جهتپیام
 بررسی است.

 هایامنظ، به انواع هاآنبه لحاظ ساختار دیوانی و اداری  سنتی هاینظام بررسی درماکس وبر 
گانه حاکمیت یعنی حاکمیت . در بین انواع سهاشاره داردری، پاتریمونیال و فئودال االسیاسی پدرس

وبر ریشه مالکیت سنتی را در ریاست سرکرده خاندان بر اعضای  ،3یکو بوروکرات 1اتیککاریزم ،2یسنت
(. در جوامع سنتی این نظام مردساالری 2222: 2393)وبر،  داندمی پدرساالریآن، یعنی همان نظام 

ها غالب کرده و خود را از خالل مسائل جزئی و کلی بازتولید است که خود را در انواع مختلف کانتکست
 صورتبههایی است که در آن مردان سعی بر غلبه هژمونی خود داشته و کند. موسیقی یکی از میدانمی

اند تواما موسیقی می ؛کنندسته و ناخواسته به بازتولید سلطه خود کمک میآشکار و پنهان و خوا
ابزاری برای زنان نیز باشد و زنان بتوانند از طریق موسیقی بتوانند علیه این هژمونی مردساالرانه مبارزه 
کنند. جامعه پیرانشهر یک جامعه سنتی با اوصافی است که در باال ذکر شد، زنان این شهرستان 

دهد که در برابر تفکر ها این امکان را میعنوان ابزاری که بدانتوانند با توسل به موسیقی بهمی
لبانه داشته طمردساالرانه ایستادگی کنند، سعی بر عدم بازتولید این تفکر و تالش برای تفکر مساوات

 باشند.
و  آمدهعملبهحقیقی ای از جامعه تعنوان نیمهنماید که در مورد زنان بهبدین ترتیب مهم می

 ندکیاتاکنون تحقیقات بسیار پسند به تحقیق پرداخت. درباره نقش و جایگاهشان در موسیقی مردم
(. عالوه بر 2332؛ علیزاده، 2332)علیزاده،  انجام شده استدر ایران موسیقی و مصرف آن  یدرباره

بر همین اساس این پژوهش سعی موسیقی و زنان نیز انجام نگرفته است.  دربارهآن پژوهشی مستقل 
ر ی پیرانشهپسند در جامعهشناختی به تحلیل جایگاه زنان در موسیقی مردمدارد از دیدگاهی جامعه

دا پسند چگونه بازتاب پیبپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه و نقش زنان در موسیقی مردم
 کرده است؟

 

 تحقیق ادبیات
ا هتمدن همبستگیتواند باعث ارتباط و ملل مختلف جهان است که میهنر زبان مشترک و ملموس 

 ترین مفاهیم هستی را به آن اطالق کرد. هنرو اقوام مختلف گیتی گردد و شاید بتوان یکی از ناب
آالیش در کنار عالم واقعی آل، یک عالم تصور و عواطف بیکوششی است برای ایجاد یک عالم ایده

(. هنر معنایی از ارتباط است، اما برای ارتباط اضطرابی، ترس، تنفر و جنگ 1 و 2: 2333)سید صدر، 
 کنیم برای آفرینش بدونکند. در هنر ما تالش میکند؛ هنر برای ارتباطی زیبا تالش میتالش نمی

                                                             

2. Traditional 

1. Carismatic 

3. Bureaucratic 
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(. بدیهی است که هنر انواع 92: 2332، 2ویران کردن و زیبایی دیگر چیزهای جهان... )کوفسکی
ک شود، این یاین انواع موسیقی است. به موسیقی زبان احساسات گفته می ازو یکی  مختلفی دارد

نیست. موسیقی همچون زبان، مقاصدی از معنای ارتباطی دارد. همچون  غیرمعقولی نابجا و استعاره
 و اندهپیوستهمبهزبان یک قواعد، یک ترکیب و یک بدیع دارد، اما نوع متفاوتی از زبان است، کلمات 

گیرد و های گوناگونی را در بر میموسیقی جنبه (.5: 2313، 1صداها روان و لمس ناپذیرند )ماچلیس
دانش اجتماعی، متن اجتماعی، واقعیت اجتماعی،  مثابهبهتوان موسیقی ابعاد چندگانه دارد، می

نعت را ص مثابهبهرسانه و موسیقی  مثابهبهزبان، موسیقی  مثابهبههنر، موسیقی  مثابهبهموسیقی 
( و همچنین دارای انواع مختلفی است که 2331؛ فاضلی 2332قرار داد )علیزاده،  موردپژوهش

پسند نام دارد که موضوع مخاطبان و مقاصد مختلفی دارد. یکی از این انواع موسیقی، موسیقی مردم
-عکه مخاطب آن وسیای است پسند، آن نوع موسیقیدر معنایی کلی موسیقی مردماین نوشته است. 

ویژه در آغاز (. این نوع موسیقی در یک معنای خاص آن )به2331ترین بخش شنوندگان باشد )شوکر، 
ای از انواع مختلف موسیقی ی کارگر بود. معنای امروزی آن مجموعهی بیستم( موسیقی طبقهسده

ا ر هاآنزنیم و ک حرف میهای هنری دارند. وقتی از موسیقی پاپ یا موسیقی راتفاوت باهماست که 
خوانیم، مقصودمان از مردم روشن نیست. بسیاری از انواع موسیقی که با این عنوان پسند میمردم

در  همآنشماری از جوانان  صرفاًی مردم نیستند بلکه همه یموردعالقه همآنشوند چندمعرفی می
ی موسیقایی به امور متفاوت و متنوع اند. سلیقهسنین خاصی از زندگی خود به این انواع دل بسته

ی که اموسیقی عنوانبهپسند حتی و دشوار بتوان از موسیقی مردم فرهنگی و اقتصادی وابسته است
 دیگر رایج شده« پسندموسیقی مردم»اصطالح  همهباایناکثریت مردم به آن عالقه دارند حرف زد. 

 (.111: 2333است )احمدی، 
شناسی که نقش زنان در موسیقی موضوع محوری های موسیقیز پژوهشدر کشور ما آن دسته ا

ش اعتنایی به نقگردند. شاید بیی اخیر بازمیای طوالنی ندارند و به چند دههباشند، پیشینه هاآن
های ها زنان در عرصهدر این مورد به همان دالیلی پدید آمد که در طول سده زنان و کمبود پژوهش

شناسی( با ممنوعیت روبرو بودند. از سازی و موسیقی)آموزش آکادمیک، آهنگ مهمی در موسیقی
شناسی فمینیستی نقش فرودست زنان در اجتماع و موسیقی را سوی دیگر، دیدگاه نظری موسیقی

 2392ی ی اجتماعی مردان است. تا پایان دههگر سلطهبیان مسئلهاین  کهنحویبه شودمییادآور 
فرودست زنان در موسیقی را با نشان دادن موانعی که بر سر راه  موقعیتوشیدند تا کها میفمینیست

سازان بزرگ همه مرد زنان در فراگیری موسیقی بود نشان دهند. مردساالران ادعا داشتند آهنگ
خی تر در تکامل تاریاهمیتاجراکنندگان و استادان سازهای موسیقی نقشی کم عنوانبهزنان  و هستند
یقی ی موسپرسیدند چرا باید قبول کنیم موانع در راه ورود زنان به عرصهاند. آنان میی داشتهموسیق

                                                             

2. Kofsky 

1. Machlis 
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ی سازان بزرگ زن شده، چرا این سدها مانع از پیدایش زنان نوازنده و خوانندهموجب فقدان آهنگ
ها این تفمینیسساز نیستند. پاسخ طبیعی آهنگ طوربهگرفتند زنان نتیجه می هاآناند؟ بزرگ نشده

و در نتیجه  کمتری در راه آموزش نوازندگی و خوانندگی وجود داشته مراتببههای بود که محدودیت
اند. با کاهش موانع در این زمینه نیز تحولی ایجاد ها زنان استعدادهای خود را نشان دادهدر این عرصه

اند و در برخی از ستر پدید آمدههای اخیر زنان هنرمندی در نقش رهبران ارکشده است و در دهه
 129: 2333ارکسترهای مشهور تعداد نوازندگان ماهر و متخصص زن بیش از مردان است )احمدی، 

کنندگان دنبال یا های خاصی از مصرفهایی که توسط گروههای موسیقی و سبک(. سلیقه123و 
خصوص طبقه، جنسیت، قومیت و بهکنند، شوند، با تعدادی از عوامل اجتماعی بروز میمی پذیرفته

تی شناخپسند، بیشتر جامعهدهد که گزینش ژانرهای موسیقی مردمسن. چنین وضعیتی نشان می
است تا مربوط به موسیقی، واقعیتی که بیش و کم از سوی نوشتارهای موسیقی نیز پذیرفته شده 

که تا حدودی از طریقی گردد، بلمربوط نمی «فردی»ی ترجیح به مسئله سادگیبهاست. مصرف 
ی ها به شکل(. موسیقی در عین اینکه بیشتر از سایر رسانه111: 2331گیرد )شوکر، اجتماعی شکل می

نیز  های سیاسیی شخصی است، به شدّت واجد سویهتر بیانگر دنیای تجربهتر و انضمامیواسطهبی
هم درآمد فد. چنین کاری پیشسازای سیاسی متجلی میی شخصی را به شیوههست و دنیای تجربه

 های اجتماعی وتواند از خالل فرایندهای درونی خویش، پیاماین مسئله است که موسیقی چگونه می
 (.5و  1: 2332ای را که سراپا شخصی هستند، بازنمایی و بیان کند )شفرد، فرهنگی

رونی آثار منطق دکه  گرددبازمیشناسی به مباحثی ی دیگر بحث فمینیستی در موسیقیگستره
ران کالری و دیگکند. در این زمینه کروالین اَبَت، سوزان مَکمعرفی می« مردانه»مهم تاریخ موسیقی را 

( 2332« )بندی زنانهپایان»کالری در کتاب نمونه، مَک عنوانبههای مفیدی نوشتند. ها و مقالهکتاب
 یجتماعی است نوشته که سمفونی شمارهکه کتاب مهمی در موضوع نقش موسیقی در تمایز قشرهای ا

ترین بیان مفاهیم متضادی باشد که شاید کامل»( اثر لودویگ فان بتهوون 2311-11« )کُرال» 3
صداهای »اَبَت هم در کتاب «. ی ما از زمان روشنگری تاکنون پدید آورده استفرهنگ پدرساالرانه

پسند نیز ی موسیقی مردمال کرده است. در عرصهی تاریخ اُپرا را دنب( منطق مردانه2332« )آوازبی
شناسان فمینیست است. شماری از آوازهای مشهور یا ضدِ زنان موسیقی موردانتقادنگاه مردساالرانه 

شان کنند، زنان را موضوع غرایز مردانهخواهند و ترسیم میهستند یا آنان را در موضع فرودست می
 آنان کنندخواننده و سوپراستار ترسیم می عنوانبهدختران جوان  و در تصویری که از زنان و کنندمی

های پسند ابژههای ویدیویی موسیقی مردمشوند. زنان در کلیپهای جنسی نمایان میابژه همچون
 رفاً صو  ای از آن خود ندارنداند و نه بیش، چیزی جز بدن نیستند و گویی حس، عاطفه و غریزهجنسی

پسند )و ی موسیقی مردممطالعه(. 121: 2333لذت ببرند )احمدی،  هاآنز جسم هستند تا مردان ا
پسند( پژوهش مهمی در شناخت زندگی اجتماعی است. این موسیقی بیاِن هنر مردم طورکلیبه

 های طبقات مختلف اجتماعی است.ها، آرزوها و ناکامیها، توهمبسیاری از خواست
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 روش تحقیق
 ازنظر. است« 2ایی زمینهروش نظریه»های تحقیق کیفی و پژوهش از نوع روشروش تحقیق این 

 گرایی اجتماعی استبرساخت -مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی اصوالًپارادایمی، تحقیق کیفی 
 گونهاینای( را زمینه ی)نظریه گراندد تئوری 2331استراوس و کوربین در سال (. 2332)محمدپور، 
ای( یک روش پژوهش زمینه ی)نظریه گراندد تئوری (.2332)استراوس و کوربین،  دانتبیین کرده

ه در هایی است کبرگرفته از داده یای، نظریهزمینه یهینظر ازعمومی برای تولید تئوری است. منظور 
اند. در این راهبرد، گردآوری و تحلیل مند گردآوری و تحلیل شدهنظام صورتبهطی فرایند پژوهش 

شود، در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند. ها استنتاج میاز داده تیدرنهاای که ها و نظریهداده
ای آغاز کند، کار را با یک حوزه از پیش تصور شده یخود را با نظریه یمطالعه کهنیا یجابهپژوهشگر 

برگرفته از  ینظریه ر شود.ها پدیدادهد که نظریه از دل دادهمطالعاتی خاص شروع کرده، اجازه می
رف ص تأمالتیک سلسله مفاهیم بر اساس تجربه یا  آمدن جمعای که حاصل ها نسبت به نظریهداده

ا های از دادههای زمینهنظریه ازآنجاکهتواند نمایانگر واقعیت باشد و است، با احتمال بیشتری می
ر د تر، رهنمود مطمئنی برای عمل باشند.عمیقتوانند با ایجاد بصیرت و ادراک شوند، میاستنتاج می

گیری ا نمونهو ب نظری بوده صورتبهگیری آن نمونه تناسببه این پژوهش با توجه به استراتژی تحقیق و
گیری آماری نیست )محمدپور، گیری نظری، نمونههای کمی بسیار متفاوت است. نمونهدر روش

ت برخی مواقع تنها از یک تعداد گروه کم، برای ساخت گیری ممکن اس(. در این شیوه نمونه2332
ی پروراندن نظریه متک ازآنجاکههای زیادی برای این کار استفاده شود. یک مقوله و مواقع دیگر از گروه

اع اشب»شوند تا این کار تسهیل گردد. در این فرایند هایی است، مواردی افزوده میبه انجام مقایسه
شوند که دیگر بینش و بصیرتی افزوده نگردد؛ تا ست. موارد تا جایی افزوده میتعیین کننده ا« 1نظری
؛ فیلیک، 115: 2331شود )بلیکی، ای کشف نمیپژوهشگر متوجه شود که دیگر چیز تازه کهوقتی

2332 :233.) 
و  میدان پژوهش است خودخودیبهپژوهش کیفی اساسًا رویکردی باز و دموکراتیک است و 

است. با علوم  3ایی تقابل رشتهای و گاهی اوقات عرصه، فرارشتهایرشتهمیانای عرصههمچنین 
-ی بسیاری از چیزهاست. گسترهدربردارنده زمانهمکند و انسانی و علوم اجتماعی و فیزیکی تالقی می

از اندچشم. ایشان به اندواقفورزان این عرصه به ارزش رهیافت چندروشی ای چند پارادایمی است. عمل

                                                             

2. Grounded Theory 

1. Theoretical Saturation 

3. Counterdisciplinery 
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است  سیاسی ذاتاًی انسانی متعهدند. در همین حال، این حوزه گرایانه و فهم تفسیری از تجربهطبیعت
 (.2331چندین وضعیت اخالقی و سیاسی شکل گرفت )دنزین و لینکلن،  تأثیرات یواسطهبهو 

شهرستان پیرانشهر نفر از جوانان  12و باز با  ی عمیقهای این پژوهش از طریق مصاحبهداده
اشباع نظری حاصل شده  ،جمع آوری شده است که پژوهشگر پس از انجام این تعداد مصاحبه دریافت

های جدید که به موضوع این پژوهش ارتباط یابد، تولید مفهوم جدیدی از مصاحبه تقریباًاست و 
کننده مصرف هاآنند که همه انفر پسر بوده 1شوندگان دختر و نفر از مصاحبه 29شد. در این میان نمی

ی موسیقی پاپ در این تحقیق شامل موسیق اند.موسیقی پاپ بوده و از ساکنان شهرستان پیرانشهر بوده
های پاپ غیر ایرانی هم ، در برخی موارد موسیقیاستاقوام مختلف ایران اعم از هر زبان و گویش 

وه بر عال های پاپ هستند.کننده انواع موسیقیمصرف موردبررسیشود، بدین معنا که افراد مصرف می
-های موسیقی اعم از استودیوها، مراکز فرهنگیهایی مشارکتی و مستقیم در میداناین، مشاهده
ر پرداز دسرا و ملودیترانه عنوانبههای موسیقی و حضور پررنگ های کنسرت و جشنوارههنری، سالن

چنین حضور در مجله هنر موسیقی و مطبوعات موسیقایی محلی پسند و همهای موسیقی مردمآلبوم
-ی برنامهی موارد مذکور پیگیری حساس و آگاهانهبر غنای تجربی پژوهش افزوده است. فارغ از همه

ها، مجالت، اخبار و تارنماهای های رادیویی و تلویزیونی و همچنین روزنامههای موسیقایی در شبکه
حمدپور، )م و اعتبار این پژوهش افزوده و قابلیت تعمیم مفهومی )نه کمی( معتبر موسیقی، بر پایایی

ای و کوتاه با جوانان، نوجوانان و اساتید موسیقی و آن را فراهم آورده است. گفتگوهای حاشیه( 2332
های صوتی و تصویری و همچنین گروهی و انفرادی و همچنین مدیران مراکز رسانه صورتبههنرمندان 
های ها و میدانهای مستقیم رفتارهای موسیقایی جوانان در خیاباناز مشاهده هرروزه هاییادداشت

تمامی شرایط و شیوه، اعمال و  تر مصمم ساخته است.ی گزارشی دقیقشهر، پژوهشگران را به ارائه
 اندازی مجدد در صورت لزوم، فریزی راهی مصاحبه )مانند طرز شروع مصاحبه، شیوهمناسک ویژه

و ...( طبق راهنمای فن  بردارییادداشتی شونده، شیوهکردن، طرز نشستن، میزان فاصله از مصاحبه
 (.2335)گیلهام،  ی بیل گیلهام انجام شده استمصاحبه

ها بر اساس موضوعات و مضامین ، دادهاستکدگذاری  صورتبهها داده وتحلیلتجزیهروش 
ز دل شود تا بتوان اتحلیل محتوا و تفسیر انجام می هاآن شوند و سپس بر رویبندی میمشترک گروه

پسند در بین جوانان استخراج نمود آن الگویی نظری و مدلی تحلیلی برای مصرف موسیقی مردم
ی روش نظریه»در  (.2332؛ استراوس و کوربین، 2339؛ گلیزر و استراوس، 2335)چامبرالین، 

است، یعنی شناسایی مفاهیم و مقوالت و ارتباط  وتحلیلتجزیههمان  1منظور از کدگذاری« 2ایزمینه
که به معنی اختصاص دادن عدد به اظهارات  -. لذا نباید آن را با کدگذاری در مطالعات کمیهاآن

، باز(. کدگذاری در سه سطح 2332اشتباه گرفت )استراوس و کوربین،  -خاص پاسخگویان است

                                                             

1. Grounded Theory Method 

2. Coding 
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؛ استراوس و کوربین، 2339؛ گلیزر و استراوس، 2335امبرالین، )چانجام شده است  محوری و انتخابی
2332). 
 های تحقیقیافته وتحلیلتجزیه

های مفهومی مناسبی داده ها برچسبی نکات کلیدی مصاحبهدر این مرحله به همه کدگذاری اولیه:
نمونه  عنوانبه نجایا(. در 2332دهند )محمدپور، را در یک جدول قرار می هاآنشود و سپس می

 شود:ها آورده میکدگذاری باز یکی از مصاحبه
 

 کدگذاری اولیه :(1) جدول
ی سومکدگذاری اولیه مصاحبه  

 پسندمصرف فعال موسیقی مردم .2

 های اجتماعیسبک رپ، بیان واقعیت .1

 موسیقایی متونتشخیص فضای کاذب عاشقانه در  .3

اجتماعی همراه  دردمندان بادرک تفهمی و همدلی  .1
 با مصرف موسیقی

 ی پایگاه اجتماعی و هویت خود و دیگرانمقایسه .5

 یک ارزش اجتماعی عنوانبهموسیقی  .1

 موسیقی، امیدواری و امیدبخشی .9

 دهی اعمال روزانه همراه با مصرف موسیقیسازمان .3

 موسیقی محلی آذری: یادآوری اصالت و تاریخ .3

 موسیقی و ورزش در بین جوانان  .22

 اهاینترنت و سایت ازجملهها نبودن رسانه تماداعقابل  .22

 های محلی و همخوانی روانی و اجتماعیآهنگ  .21

 ی ابراز و بیان احساسات و عواطفموسیقی، مقدمه  .23

 بخش نبودن فضای موسیقایی و آثار هنریرضایت  .21

 موسیقی و معنایابی زندگی  .25

 موسیقی و بازیابی و بازاندیشی در زندگی روزمره  .21

 گی موسیقی با زندگی اجتماعی جواناندرهم تنید  .29

ها/ عدم تکرار ی بین نسلموسیقی و انتقال تجربه  .23
 اشتباهات گذشته

ی انداز زندگی/ ترسیم نقشهموسیقی و ترسیم چشم  .23
2زندگی

 

 موسیقی و تحکیم روابط خانوادگی  .12

 انگیز کردن فضاموسیقی، کاهش استرس و خاطره  .12

مخالفت صریح با حضور زنان در   .31
 میدان موسیقی

 داریی سرمایهدیدگاه القاء شده  .35

نگاه منفی نسبت به وضعیت زنان   .31
 ایرانی

ی مصرف تنوع زبانی در حوزه  .39
 موسیقی

تمایزبخشی و تفهیمی بودن   .33
 موسیقی

 عدم تعامل در بازار ذائقه  .33

بخشی به برخی عدم مشروعیت  .12
 اه/ تمسخر ذائقههای موسیقاییذائقه

مرتبط بودن ریتم و محتوای   .12
 های سنی و نسلیموسیقی با ویژگی

 موسیقی و حل مشکالت اجتماعی  .11

تفاوت در حاالت روانی/ تفاوت در   .13
 های موسیقاییذائقه

سرگردانی مفهومی در موسیقی   .11
 پسند ایرانیمردم

 ی تزئین اتاق شخصی جوانانشیوه  .15
 اییی موسیقو ارتباط آن با ذائقه

 پذیری موسیقاییجامعه  .11

ی تعامل دوجانبه در ذائقه  .19
 موسیقایی در فضای خانواده

                                                             

2. Life Planing 
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 موسیقی و قاطعیت در تصمیم  .11

و آموزش رفتارهای اجتماعی، عشق  موسیقی  .13
 پذیر کردنورزیدن، جامعه

 های جانبیموسیقی تسریع و تمرکز بر فعالیت  .11

 ی فضاهای جدید موسیقاییتجربه  .15

 بیان اعتراض و مقاومت توسط موسیقی  .11

موسیقی/ پیام مهم/ انتقال تجارب و انتقاد از وضع   .19
 موجود

فرایند پارادوکسیکال منزلت سیاسی در مقابل   .13
 منزلت اجتماعی هنرمندان

 اثر موسیقی/ بازتاب روحیات اجتماعی نه فردی  .13

 پسند بودن موسیقی؟جوان پسند بودن یا مردم  .32

 دانش موسیقایی جوانان  .32

های ساختاری برای ورود زنان به میدان محدودیت  .31
 موسیقی

 و مردانهای اجتماعی زنان موسیقی، زمینه  .33

بردن  سؤالموسیقی رپ: زیر   .13
 ساختارهای کالن اجتماعی

 موسیقی و تحکیم روابط اجتماعی  .13

موسیقی: ایجاد و تداوم روابط   .52
 دوستانه

موسیقی: خطر برای جامعه مثال:   .52
 هاآثار مجید خراط

یسه بین متون مصرف فعال: مقا  .51
 موسیقایی

 ی هویتموسیقی: آینه  .53

انحصار آثار موسیقی/ ارجحیت و   .51
 منزلت اجتماعی

 موسیقی و یادآوری خاطرات دور  .55

 هدیه نیترباارزشموسیقی:   .51

 موسیقی و تداعی زمان و مکان  .59

 موسیقی و تحکیم هویت اجتماعی  .53

 موسیقی در سفر  .53

 موسیقی و طبیعت  .12

 یررسمیغموسیقی و کنترل   .12
 
 

تبدیل به کدهای  هاآن فراوانهای اولیه به علت تعداد ی بعد کدگذاریدر مرحلهکدگذاری ثانویه: 
ل گیرند و چند کد ثانویه نیز تبدیشوند که در این روند کدهای مشابه در یک طبقه جای میثانویه می

در جدول زیر نتایج  که ؛(2339؛ گلیزر و استراوس، 2332شوند )محمدپور، به یک کد مفهومی می
 گردد:کدگذاری باز بر اساس کدهای ثانویه، کدهای مفهومی و مقوالت ارائه می
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 کدگذاری ثانویه(: 0) جدول

 
 

 مقوالت کدهای مفهومی کدهای ثانویه

بسیاری از موضوعات زنانه در قالب 
سرودها بیان شده و حقوق زنان را مطرح 

هشت »های آهنگ مثالًکرده است 
 «آی مردُم مُردَم»و « من زنم»، «مارس

برداشتن موانع از سر راه زنان و هموار 
 ی انسانیکردن راه برای توسعه

 حقوق زنان

 زنان موسیقی و تغییر وضعیت بیان دردهای زنان و ضایع شدن حقوق

خوانندگان زن، زنان دیگر را از حقوق و 
 کنندشان آگاه میوضعیت

 سازوکارهایبیان انتقادی و افشای 
 ساختارها و آگاهی بخشی

 اند خود رازنان از طریق موسیقی توانسته
ی سیاسی نیز در میدان قدرت و عرصه

 مطرح نمایند

ورود به میدان موسیقی به معنای نفوذ در 
-های برابریی پیاممیدان قدرت و توسعه

 خواهانه

 دانندفقط زنان احساس زنان را می -

-آهنگسازی، ترانههای زنان در نقش -
سرایی و تنظیم حضور ندارند و تنها 

های مردان ی امیال و خواستهاجراکننده
 هستند

ویدئوها چون کاال در موزیکهم نازن-
شوند و ابزاری برای لذت مردان ظاهر می

هستند و خوانندگان نسل کنونی زنان 
 ندارند.« جدید بودن»چیزی جز 

 خاص بودن احساس زنانگی -2

 ن: عروسک دست مردانزنا -1

 دارانهی نگاه سرمایهسلطه -3

 هانگرش عدم پذیرش خوانندگان جدید زن -1
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 یقیموسممنوعیت ورود زنان میدان  -
 های مذهبیخوانندگی( سبب محدودیت)

ضایع شدن استعدادهای موسیقایی  -
نری ه یگذاراستیسزنان به سبب تلفیق 

منفی برای منزلت  تأثیراتو دیانت و 
 اجتماعی و جایگاه جنسیتی آنان

های گذاریی سنتی و سیاستجامعه-
 نامشخص و ناکارآمد هنری

ی زنان در های خام و ناشایستهتجربه -
ترین عواملی های پیشین یکی از مهمدوره

ی توانند وارد عرصهاست که امروز نمی
شوند در موسیقی شوند یا اگر وارد هم می

ای ای همچون نوازندهی حاشیههانقش
 مانند.درجه دو باقی می

ممنوعیت ورود زنان به میدان  -2
 ی ایرانموسیقی در جامعه

 هنری و دین یگذاراستیستلفیق  -1

ی یافتگی و سرمایهعدم توسعه -3
 ها و زنانفرهنگی اندک خانواده

های هنری و مشخص نبودن سیاست -5
 مسائل ساختاری دیگر

 ی تاریخی ناموفق زنانهپیشین-1

 هابسترها و زمینه

و نظارت بودن قدرت  تحت سلطه -
انتخاب دختران و زنان در مصرف 

 در فضای خانواده موسیقایی

حق »، «اشتباه»، «زور»مفاهیمی چون  -
همگی یک مُهر « شرایط زمانه»، «شنیدن

ی مردساالری بر وجود پدیده دییتأ
 هستند

-یکی از میدانمیدان موسیقی همچون -
 های رقابت و کشمکش بر سر قدرت

تالش زنان برای برجسته کردن مفاهیم  -
و همچنین « آزادی»و « برابری خواهانه»

دنیای نابرابر تحت »به چالش کشیدن 
از طریق تولید  ،«ی مردانسلطه

 های زنانهموسیقی

 بازتولید جایگاه جنسیتی-2

 یذائقه زنان و دختران تابعی از ذائقه-1
 مردان و پسران

 ی مردانهتحمیل ذائقه-3

عدم وجود حق انتخاب برای زنان در -1
 مصرف موسیقایی

 ی زنانهزدایی از ذائقهمشروعیت-5
 مفاهیم مردانه
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ی ساخت طبقات اصلی نظریه است که در پس از تعیین مقوالت مرحلهدهی طبقات اصلی: شکل
 جدول زیر ارائه گردیده است:

 
 دهی طبقات کلی از مقوالتشکل(: 3) جدول

 مقوالت فرعی طبقات اصلی

 موسیقی و حقوق زنان
 آگاهی بخشی و بیان دردهای زنان
 مطرح نمودن زنان در میدان قدرت

های زنان نگرش نسبت به توانایی
 در موسیقی

 زنانگی زنان
 ای زنان در موسیقیحضور حاشیه

 عروسک در دست مردانزنان و زنان خواننده: همچون کاال و 
 عدم پذیرفته شدن نسل جدید خوانندگان زن توسط زنان

 های ساختاریمحدودیت

 ی فرهنگی اندکسرمایه
 ی سنتیجامعه

 های نامشخص هنریگذاریسیاست
 ی ناموفق زنانپیشینه

 مردساالری در موسیقی

 زنان ی تحت تصرف و تابعانهذائقه
 سر قدرت در میدان موسیقی کشمکش زنان و مردان بر

 ی موسیقایی زنانعدم پذیرش ذائقه

 
 کدگذاری محوری

؛ چامبرالین، 2332ای است )محمدپور، نظریه زمینه وتحلیلتجزیهی دوم در کدگذاری محوری مرحله
هدف از این مرحله برقراری رابطه بین  (.2332؛ استراوس و کوربین، 2339؛ گلیزر و استراوس، 2335
 شود وی کدگذاری باز است. این کار بر اساس مدل پارادایم انجام میهای تولید شده در مرحلهطبقه

 دهی درانجام دهد، اساس فرایند ارتباط یآسانبهکند تا فرایند نظریه را پرداز کمک میبه نظریه
کدگذاری ها قرار دارد، در ذیل مدلی بر اساس کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقه

 محوری انجام شده است:
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-ای تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیدههدف نظریه زمینه پردازی )کدگذاری انتخابی(:نظریه
ها به نظریه، (. برای تبدیل تحلیل1221؛ سیدمن، 2339؛ گلیزر و استراوس، 2335چامبرالین، ها )

بلی ی قدگذاری انتخابی )بر اساس دو مرحلهمنظم به یکدیگر مربوط شوند. ک طوربهها باید طبقه
ی ای محوری را به شیوهکه طبقه ترتیباینبهسازی است )همان(. ی اصلی نظریهکدگذاری( مرحله

ایی هها پیوند داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه نموده و طبقهسیستماتیک به دیگر طبقه
 رحسببکند. در این مرحله پژوهشگر از دارند ویرایش و اصالح میی بیشتری نیرا که به بهبود و توسعه
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کند یا روایتی عرضه می صورتبه، یا چارچوب مدل پارادایم را موردمطالعهی فهم خود از متن پدیده
 دهد.ی نهایی را نشان میترسیمی نظریه صورتبه ریزد ومدل پارادایم را به هم می

اند که چرا زنان و دختران قرار داده موردانتقاد، پژوهشگران متعددی را پردازانهینظر ازبسیاری 
ند، ای دوم به آنان نگریستهمخاطبان درجه عنوانبههمیشه  کهنیادر تحقیقات آنان جایگاهی ندارند یا 

رابی به لیویس و همکارانش است که جان شفرد در کتابش یکی از این انتقادات، انتقاد آنجال مک
زیادی روی مفهوم جایگاه  تأکیدبحث کرده است. در این پژوهش « متن اجتماعی مثابهبهقی موسی»

یل و تحل موردبحثهای مربوط به این مفهوم پسند شده است که در ادامه یافتهزنان در موسیقی مردم
 گیرد.قرار می

 
 موسیقی و حقوق زنان

دارای بُرد بسیار وسیع و سریعی است جایی است و هایی است که همهموسیقی یکی از رسانه
حور و م زمینهها و حقوق آنان در پسکه به همین دلیل دسترسی زنان به این رسانه و بازتاب خواسته

های گوناگون همچون های مورد تولید از اهمیت اساسی برخوردار است. زنان از راهو متن موسیقی
..، سرایی، آهنگسازی و.از طریق خوانندگی، ترانهحضور در نیای موسیقی و فعالیت در بخش تولیدی 
های زنانه و های خودشان، ارسال و انتقال پیامسوق دادن فضاهای موسیقایی طبق ذائقه و خواسته

توانند در راستای جهانی برابرتر گام بردارند و به تحرک صعودی در شان میسازی زنانگیبرجسته
ای از مخاطبان معتقدند که موسیقی نقش اساسی در جایگاه عده منزلت اجتماعی خود یاری رسانند.
تواند به طرق مختلف راه را برای آزادی زنان و برابری زن و مرد اجتماعی زنان دارد و موسیقی می

اندکی در این خصوص داشته و گاهی  تأثیراتاند که موسیقی ای دیگر بر این عقیدههموار کند اما عده
 ت.بوده اس تأثیربیحتی 

 
 های زنان در موسیقینگرش دوسویه نسبت به توانایی

ای است کنند، این احساس و درک ویژهی زنانه بودن را فقط زنان درک میزنانگی زنان و حس ویژه
-تشگف بارهدراینشوندگان ای از مصاحبهعده اظهارنظر وجودبااینکه زنان نسبت به خودشان دارند، 

ی مردها، زنان را چنان ابزاری تبلیغی برای گسترش بازار موسیقی و دنیای تحت سلطه انگیز است.
دهد و زن کاالیی است جذاب که به قرار می مورداستفاده غیرانسانیای ی مخاطبان به شیوهتوسعه

های ناپسند موسیقی»کند و در این حالت است که بسیاری از همراهی موسیقی مخاطب را رام می
 خودشان« کاال شدن»از طرف دیگر خود زنان به  شوند.تبدیل می« پسندموسیقی مردم»به « مردم

ها انعکاس و ها و آثار موسیقی که اغلب برنامهچون مجریان جذاب برنامههمان رسانند، زنیاری می
 ایی مردانه است، خودشان را در گردونهبازتاب دنیای مردانه و همچنین در راستای بازتولید سلطه
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دهند که انگار قدرت رهایی از آن برایشان میسر نیست. زنان در دنیای تولید موسیقی میواژگون قرار 
، این نوع نگاه یک نگاه آینددرمیهایی هستند که به دست مردان به حرکت و نمایش همچون عروسک

 .دانها را به آن داشتهشونده بیشترین اشارهزنانه و مبتنی بر شواهد واقعی است که زنان مصاحبه
ری تزنان به ذات خود موجودات ضعیف» کهنیادارانه ی دنیای سرمایهاز سویی دیگر دیدگاه القاء شده

اقع و مؤثرخود تا حدودی  ینوبهبه، «فکر هستندهای شرقی ناتوان و کوتاههستند و همچنین انسان
 رند.ای از مخاطبان، زنان ایرانی را ناتوان و ضعیف انگاشده است و باعث شده عده

-ای از زنان خواننده در زمانپندارند عدهتری نیز وجود دارد که چنان میهای متفاوتاما دیدگاه
اند، نه معرفی کرده« زن»را مطرح نموده و زن را همچون « زنانگی زنان»تر بحث از های گذشته

ای هستند. عده کنند که منبع لذت و فراغت مردانهمچون مردان که زنان را همانند ابزاری تصور می
را ترویج  «موسیقی برای موسیقی»و « موسیقی زنانه»پیشرو زنان  عنوانبهاز خوانندگان زن در گذشته 

 اند.داده
 

 های ساختاریمحدودیت
های قومی های اجتماعی همچون زنان، جوانان، گروهآورد که گروهموسیقی بستری اجتماعی فراهم می

های اجتماعی و فرهنگی مطرح یکی از قدرت عنوانبهوانند خود را تو مذهبی و ... از طریق آن می
هایی وجود دارد که زنان محدودیت ویژهبههای اجتماعی از این گروه هرکدامنمایند. بدیهی است برای 

را قواعد ساختاری نامید. در چنین ساختار اجتماعی که موسیقی یکی از  هاآنتوان به زبان گیدنز می
فرهنگی است، جایی، یکی از مجراهای اساسی انتقال پیام و از محورهای مقاومت خردهمهه هایرسانه

 یجامعه»باری برای بسیار منفی و زیان تأثیراتتواند عدم حضور گروهی اجتماعی همچون زنان می
داشته باشد. در چنین ساختاری موانع بر سر راه ورود به هنری  تربزرگی و همچنین جامعه« زنان

 تواند موانعی از سر راه قشرهای گوناگون اجتماعی بردارد.وجود دارد که خود می

ی ما این عاملیت و کنشگری را های جامعهی حاکم بر خانوادهاز سویی دیگر فضای مردساالرانه
رغم حضور خوانندگان زن موفق در یقی فکر کنند، علیکند که حتی به میدان موساز زنان سلب می

ی ما راه برای ورود زنان به این عرصه هموار نیست و نیاز به کشورهای همسایه، همچنان در جامعه
 زمان بسیاری داد.

شوندگان با توجه به چند عامل مهم، مخالف حضور زنان ایرانی در نقش خوانندگی در مصاحبه
 اند از:که عبارتمیدان موسیقی هستند 

 عدم توانایی و جسارت زنان برای تداوم در نقش خوانندگی -الف
 ی خوانندگیهای اجتماعی مناسب برای ورود زنان به عرصهعدم زمینه -ب
 های هنری و مسائل ساختاری دیگرمشخص نبودن سیاست -ج
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زنان  یو ناشایستههای خام که تجربه اندآگاه خوبیبهکنندگان موسیقی از سویی دیگر مصرف
ا ی موسیقی شوند یتوانند وارد عرصهترین عواملی است که امروز نمیهای پیشین یکی از مهمدر دوره

مانند. به عبارتی ای درجه دو باقی میای همچون نوازندههای حاشیهشوند در نقشاگر وارد هم می
شین، کار را برای زنان هنرمند امروزی دشوار های پیدر دوره ای از زنان خوانندهی نابخردانه عدهتجربه

های معارض با نان و برداشتنموده است. از طرف دیگر عدم ظرفیت کافی برای آزادی زنان در بین ز
 نماید.آنان عرصه را چند برابر تنگ می آزادی

تواند مسائل و مشکالت زنان را منعکس ای است که ضمن آنکه میموسیقی برای زنان رسانه
در  های انسانیتوانند با ورود به میدان خوانندگی و با قرار دادن پیامبلکه باالتر از آن زنان می کند

، بینی مردمحورانهبخش جامعه باشند و هم از طریق تغییر در جهانعامل آگاهی همان درون آثارش
جایی است گیر و همهای همهموسیقی رسانه ازآنجاکهو  جهانی برابرتر سوق دهند یسوبهها را انسان

قی کنندگان موسیای از مصرفبخشی آن بود. از سویی دیگر عدهتوان بسیار سریع منتظر نتیجهمی
های درونی پسند معتقدند در صورت مجاز نبودن ورود زنان به میدان موسیقی، زنان باید عقدهمردم

های اجتماعی ه ممکن است آسیبخود را از راه دیگری همچون نوشتن یا هنرهای دیگر فرو ریزند وگرن
 بسیاری در انتظار آنان باشد.

 
 مردساالری در موسیقی

ها و تضادهای گوناگون اجتماعی است، یکی ی تقابلشناسان جامعه عرصهبه اعتقاد بسیاری از جامعه 
ین دها، تقابل مردان و زنان در میدان موسیقی است، میدان موسیقی نیز همچون دیگر میااز این تقابل

ر ی مردان بتواند نمود کاملی از سلطهبه میدان قدرت نزدیک است و این میدان می شدتبهاجتماعی 
ی دختران و ذائقه تیتبعی زنان و همچنین زنان از طریق تحمیل ذائقه، عدم مشروع شمردن ذائقه

 ید. از مصرف تابعانهی کالن باشی پسران و مردان در درون خانواده و همچنین جامعهزنان از نوع ذائقه
گی مرتبط به همآنی تحمیل ذائقه و کنترل های مردان در حوزهزنان و دختران گرفته تا خشونت

 است.« مردساالری در موسیقی» مفهوم کالن

ی پسران در درون یک خانواده است، ذائقه ای اززیرشاخه ی موسیقی دخترانتوان گفت ذائقهمی
 کند دخترکند و خریداری میهایی را برای مصرف موسیقایی انتخاب میپسر خانواده آهنگ کهچنان

گزیند، یعنی هایی را برای مصرف خود برمیهای منتخب برادرش آهنگخانواده هم از بین همان آهنگ
و نظارت پسر خانواده است و دختران ناچار باید  اش تحت سلطهقدرت انتخاب او در مصرف موسیقایی

ی موسیقایی زنان تحت چتر ذائقه کرده است. دییتأی انتخاب کنند که برادرشان ااز همان دایره
 زنند.ی مردهاست و زنان تنها در زیر این چتر دست به انتخاب میی ذائقهگسترانده شده

بر  دییتأهمگی یک مُهر « شرایط زمانه»، «حق شنیدن»، «اشتباه»، «زور»مفاهیمی همچون 
که آن زمان تعصبات قومی و  نیزمرانیاای از تاریخ ستند. در برههی مردساالری هوجود پدیده
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وسیقی م عنوانبهی کُردها و اقوام دیگر رواج داشت حتی شنیدن موسیقی فارسی گرایانهاحساسات ملی
م رغکاست موسیقی فارسی را علی زوربهتا آنجا که پدر خانواده  قوم مسلط ممنوع و مورد انکار بود

ای مسلط و زورگویانه حق شنیدن موسیقی فارسی را از آنان شکند و با چهرهرزندانش میمندی فعالقه
افی در انصاند که این عمل آنان بیپدران( دریافته) نیشیپتا آنجا که اگرچه امروز نسل  کندسلب می

جود دارد و اند، اما هنوز آثار این نوع کنترلبرده شانگذشته اشتباهبهحق نسلی دیگر بوده است و پی 
 باوجودکنند و هنوز هم پذیری مردساالرانه عمل میهنوز هم فرزندان طبق آن نوع جامعه مثالعنوانبه

هند، دی چندانی به موسیقی فارسی نشان نمیها، عالقهتغییرات اساسی در شرایط زمانه و روابط نسل
ی چنین کنندهرد که تبیینمفهوم دیگری وجود دا« مردساالری در موسیقی»مفهوم  غیرازبهآیا 

 وضعیتی باشد؟
و « تحقیر، تمسخر و تهدید»، «حق انتخاب»، «ی زنانجامعه»از سوی دیگر مفاهیمی همچون 

هستند، زنان در دنیای  باهم، مفاهیمی متضاد و در حین حال مرتبط «شخصیت ضعیف و پایین»
« حق انتخاب»نند که در آن احترام و دامی« ی زنانجامعه»ای به نام خود را صاحب جامعه شانذهنی

فارغ از « انسان»ی و منزلت واالیی دارند و زن و مرد هر دو به دیده قبولقابل« شخصیت»دارند و 
ی جامعه»ریزد و شوند، اما در مقابل در جهان عینی این مختصات به هم میجنسیت نگریسته می

، «ی مردساالرجامعه»به مفاهیم دیگری همانند ، جای خود را «شخصیت واال»و « حق انتخاب»و « زنان
های ها و عرصهدهند. میدان موسیقی نیز یکی از میدانمی« شخصیت نازل»و « تحت سلطه بودن»

های زنانه و کنند از طریق تولید موسیقیرقابت و کشمکش بر سر قدرت است که زنان سعی می
 دنیای نابرابر تحت»همچنین به چالش کشیدن  و« آزادی»و « برابری خواهانه»برجسته کردن مفاهیم 

 هک« گونهموقعیت پارادوکس»و « کاستی»برسند و آن نوع  شاندیرینه، به آرزوی «ی مردانسلطه
دیالکتیک ذهنیت و عینیت به وجود آمده را تغییر دهند. بدیهی است که در طی این فرایند  یدرنتیجه
خواهی زنان را تسریع، تسهیل، ی حقوقگوناگونی روند توسعهزمان، عوامل  و در چندبعدیپیچیده، 

 نماید.تشدید یا گاه کُند و متوقف می
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 گیریبحث و نتیجه
اشد، گراترین هنر برسد که درونمانند به نظر میموسیقی به دلیل نداشتن واژه یا تصویرهای عکس   

آورد میان گروهی از شنوندگان پدید میاما در همان حال، به دلیل نوعی از آگاهی بر خود که در 
ی، های درونی موسیقترین هنر نیز هست. حالتآنکه مانعی فرا راهش باشد خودنمایی کند، اجتماعیبی

ای که شنونده (.21: 2311تفسیری از زندگی به شکلی است که در اجتماع جریان دارد )فینکلشتاین، 
برای شناخت  کهآنافتن چیزی خاص یا معین در در پی درک موسیقی است موسیقی را نه برای ی

دن کند. شنیهای هنری نهفته در آن دنبال میدنیایی که در آن تصویر شده است و برای یافتن ارزش
ایم مانند خواندن یک کتاب تازه است و اگر کتابی بتواند ای که پیشتر آن را نشنیدهصدای موسیقی

ایی ای باشد به نگرش نو و دنیتواند دریچهاثر موسیقی نیز می نگرش و باورهای ما را دگرگون کند، یک
سازد و خود نیز ای اوضاع و شرایط اقتصادی اجتماعی آنان را منعکس میتازه. موسیقی در هر جامعه
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ای برای بازتاب اوضاع و شرایط بلکه ابزاری رسانه تنهانهموسیقی در بسیاری موارد  است. متأثراز آن 
 یدگبا زن نیبه لحاظ نماد ،ییقایافراد با تملک و مصرف متون موسبرای ساخت محیط و معانی است. 

 ریهمراه است درگ یقیدر موس یو لذت بردن و اعتراض که با مشارکت جمع یروزمره و قواعد باز
لزم طرح مست» یقیکه معتقد است فهم موس شودیم دیتائ زین گروسبرگ یمطلب از سو نیا شوند،یم
توان و قدرت اعطا  هاآنچگونه به  ؟دهدیم یزیبه هواداران خود چه چ یقیپرسش است که موس نیا
ر د امکاناتی و هاچه فرصت یقیموس ؟دهندیم یشتریقدرت ب یقیچگونه به موس هاآنو  کند؟یم

به نقل از بنت،  51 :2331)گروسبرگ،  «رند؟یروزمره از آن بهره گ یتا در زندگ گذاردیم هاآن اریاخت
عوامل گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی جغرافیایی جامعه کنشگری و میزان (. 232: 2331

ی مردان است، جایگاه زنان در موسیقی عاملیت زنان در مقابل ساختارهای اجتماعی که تحت سلطه
شرایط و میدان کنش « مردساالری»ی به سبب تاریخی بودن پدیده اساساًساخته است و  متأثررا 

وسیقی م به دلیل چنین شرایط ساختاری ورود زنان به عرصهتر و دشوارتر گشته است. برای زنان سخت
ی تولیدکنندگان موسیقی مردها بوده که در موسیقی عمده جهیدرنتپذیر بوده است؛ امکان یسختبه

دهند و این خود به روند بازتولید مردساالری یاری ی خود را ترجیح و ترویج مینهنیز دنیای مردا
 ی تحمیلهای مردان در حوزهی زنان و دختران گرفته تا خشونتباید گفت مصرف تابعانه رساند.می

است. در دنیای تحت « مردساالری در موسیقی»مفهوم و کنترل ذائقه موسیقی همگی مرتبط به 
ی ای مخاطبان به شیوهدها، زنان ابزاری تبلیغی برای گسترش بازار موسیقی و توسعهی مرسلطه

« ندپسموسیقی مردم»به « های ناپسند مردمموسیقی»قرار داده تا بسیاری از  مورداستفادهنامعقول 
 شوند.تبدیل می
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Abstract 

This research aims to answer this main Question that “the status and role of women how 
reflected in popular music? Qualitative research method and grounded theory strategy used 

to this issue. The data collection tool in this research has been deep interview as well 

Participant Observation and documents study are added in order to theoretical richness. 

Due to the nature of the present research subject and strategy, Authors did deep and open 

Interview with 21 residents of Piranshahr that according to an acceptable interview 

Characteristics, theoretical saturation achieved. Research findings show that music is a 

media for women while it reflects their issues and problems, more than this, by entering 

the field of music production and placing humanistic and egalitarian messages within their 

work, women can be both an awareness-raising agent in society and, by changing the 

patriarchal worldview, lead people to a more equal world. Music for women has not been 

a reflection of the status quo, but has helped women to create a new world, free from 

historical social blockage. It is music that shouts the unequal and liberating voice of 

women in a patriarchal world and speaks of a more appropriate social status. In such a 

social structure, music is one of the ubiquitous media and one of the main channels for 

conveying the message of women and one of the axes of their subcultural resistance. 

 

Keywords: popular music, women, Resistance, Social blockage, Patriarchy. 
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