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چکیده

پژوهش بر روی موسیقی  مردم پسند در ایران، در مقایسه با تولید و مصرف این موسیقی، دارای سابقه ای اندک است. فاصلة 

طوالنی میان تولید و مصرف موسیقی  مردم پسند تا مطالعه بر روی آن زمانی قابل تامل است که بدانیم علی رغم وجود تجربه  هایی 

در مطالعة موسیقی  مردم پسند در ایراِن سال  های اخیر، هنوز شاهِد انسجام نظری و روش شناختی در اینگونه مطالعات، آنگونه که 

پس از دهة 1970 میالدی در غرب رخ داده، نیستیم. در مغرب زمین به ویژه از دهة 1970 م.، شاهِد تاسیِس حوزة میان رشته اِی 

»مطالعات موسیقی مردم پسند« با هویتی مستقل بوده ایم. تجربة غرب نشان می دهد تعین رشته ای این حوزه، پیش شرط اساسی 

جهت مندی پژوهش بر روی موسیقیِ  مردم پسند و انسجام نظری و روش شناختی است. در این مقاله، هدف آن است که با بررسِی 

تجربه  های مطالعاتِی داخلی بر روی موسیقی  مردم پسند از طریق تحلیل متون انتشار یافتة آنها در نشریات علمِی منتخب، امکاِن 

شکل گیری حوزة میان رشته ای »مطالعات موسیقی مردم پسند« در ایران را مورد واکاوی قرار دهیم و به این سوال پاسخ گوییم 

که چرا تا کنون در ایران مطالعة موسیقی  مردم پسند شکلی منسجم و جهت مند نیافته است.
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1- روش پژوهش

همانگونه که پیش تر آمد، هدف اصلی در این مقاله آن است 
موسیقی  روی  بر  داخلی  مطالعاتِی  تجربه  های  بررسِی  با  که 
امکاِن شکل گیری حوزة میان رشته ای »مطالعات  مردم پسند 
دهیم.  قرار  واکاوی  مورد  را  ایران  در  مردم پسند«  موسیقی 
برای نیل به این هدف ابتدا با انجام یک سلسله مطالعات اسنادی 
گسترده به پژوهش در تاریخ »مطالعات موسیقی مردم پسند« در 
غرب پرداخته ایم تا در انتها رویکردها و مفاهیم اساسی ای که 
این حوزه را به عنوان حوزه ای مستقل بر می سازد، مقوله بندی 
کرده و معرفی نماییم. سپس با استفاده از رویکردها و مفاهیِم 
معرِف حوزة »مطالعات موسیقی مردم پسند«، به بررسِی برخی 
از شاخص ترین تجربه  های داخلِی مطالعة موسیقی  مردم پسند 

مقدمه
پژوهش بر روی موسیقی  مردم پسند در ایران سابقه ای اندک 
دارد. شاید بتوان مقالة »جامعه شناسی موزیک توده در ایران« 
)یزدی، 1386، 17-30( را که در سال 1359 ش به چاپ رسید، 
به عنواِن نخستین مطالعة روش مند و رویکرد محورِ موسیقی 
مردم پسند در ایران به حساب آورد. مقاله ای که در آن محقق 
با استفاده از رویکردهای نظرِی مارکسیستی و نئومارکسیستی 
دربارة موسیقِی مردم پسند، برداشتی کلی از موسیقِی توده اِی1  
پیش از انقالب ارائه می کند. از زمان چاپ این مقاله تاکنون نیز 
تعداد پژوهش  های انجام شده بر روی موسیقی  مردم پسند در 
ایران بسیار اندک بوده است. این در حالی است که سابقة تولید 
و مصرف موسیقی مردم پسند در ایران به زمان هایی دورتر 
از چاپ نخستین مقالة روش مند بر روی موسیقی  مردم پسند 
باز می گردد. با توجه به آن که »رشد و ترویِج تولید و مصرف 
موسیقی  مردم پسند در ایران« )فاطمی، 1381، 29(، تقریباً همان 
مسیر غرب را طی کرده و عوامل متعلق به آن تمدن، در ایران 
نیز به عنوان معیارهایی بر پیدایش این گونة موسیقایی مؤثر 
به  را  این موسیقی  تولید و مصرف  بوده اند، می توان سابقة 
پیشینة ورود مظاهر فناورانة تجدد غربی به ایران بازگرداند. 
به بیاِن دیگر، تاریخ ورود رسانه  های تکنولوژیکی که در ایران 
امکان تولید و تکثیرِ انبوهِ موسیقی را فراهم آوردند، تاریخ تولدِ 
گونة موسیقی  مردم پسند نیز به حساب می آید2. با این وصف، 
فاصلة زمانی میان تولد موسیقی  مردم پسند به معنای خاص 
برای مطالعة روش مند  پژوهشگران  ایران و دغدغه مندِی  در 
این پدیده، فاصله ای بعید است. نخستین پژوهش  ها بر روی 
شدِن  فراهم  با  مقارن  تقریباً  غرب،  در  مردم پسند  موسیقی 
بستر اجتماعِی تولید و مصرف موسیقی  مردم پسند صورت 
گرفته است. فارغ از فاصلة مسئله مندی که میاِن ظهور موسیقی  
مردم پسند و انجام پژوهش  هایی روش مند بر روی آن در ایران 

وجود دارد، مسئلة دیگر آن است که علی رغم وجود تجربه  هایی 
در مطالعة موسیقی  مردم پسند در ایران به خصوص در 10 
شناختی  روش  و  نظری  انسجام  شاهدِ  هم  باز  اخیر،  سال 
میالدی   1970 دهة  از  پس  که  آنگونه  مطالعات،  اینگونه  در 
در غرب رخ داد، نیستیم. در ایراِن امروز علی رغم گسترش 
مانند  مردم پسند  موسیقی   مطالعة  با  مرتبط  دانش های  مرز 
علوم تربیتی  و  روان شناسی  شناسی،  انسان  جامعه شناسی، 
تری  تخصصی  رشته اِی  میان  حوزه  های  نهادِی  استقرار  و 
چون موسیقی شناسی و قوم موسیقی شناسی در دانشگاه  ها 
و مراکز تحقیقاتی و تمایِل پژوهشگراِن این حوزه  ها به تمرکز 
بر حوزه  های مطالعاتِی نوپدیدی چون موسیقِی مردم پسند، 
هنوز شاهدِ تاسیِس حوزة میان رشته اِی »مطالعات موسیقی 
مردم پسند3« آنگونه که در غرب هویت رشته ای مستقلی یافته 
است و در قالِب سنت  های نظری و روش شناختِی متنوعی به 
تحقیق بر روِی موسیقی  مردم پسند می پردازد، نیستیم. در این 
مقاله هدف آن است که با بررسِی تجربه  های مطالعاتِی داخلی بر 
روی موسیقی  مردم پسند که عموماً نتایجش در نشریات علمی- 
پژوهشی و تخصصی انتشار یافته است، امکاِن شکل گیری 
حوزة میان رشته ای »مطالعات موسیقی مردم پسند« را مورد 
واکاوی قرار دهیم و به این سوال پاسخ گوییم که چرا تا کنون 
در ایران مطالعة موسیقی مردم پسند شکلی منسجم و جهت مند 
از تجربة مطالعة موسیقی  مردم پسند در  آنچه  نیافته است؟ 
غرب مشهود است، این است که تعین رشته اِی حوزة »مطالعات 
موسیقی مردم پسند«، پیش شرط اساسی جهت مندی و بارورِی 
روش مند و رویکردمحور پژوهش بر روی موسیقیِ  مردم پسند 
است و این خود ضرورت و لزوم شکل گیرِی چنین حوزه ای 
موسیقیِ   و مصرف  تولید  پدیدة  با  سال  هاست  که  ایران  در 

مردم پسند مواجه است را تبیین می نماید.

در  نتایجش  که  پژوهش   10 مطالعه،  این  برای  ایم.  پرداخته 
یافته،  انتشار  معتبر  تخصصی  و  پژوهشی  علمی-  نشریات 
انتخاب شد4. این مقاالت عبارتند از: »نشانه  های موسیقی پاپ 
)مردم پسند(« )کوثری، 1382(، »نگاهی گذرا به پیدایش و رشد 
ابتدا تا سال 1357« )فاطمی،  از  ایران  موسیقی  مردم پسند در 
1382(، »جوانان و هنجارهای رسمی و غیر رسمی موسیقی پاپ« 
)قاسمی و میرزایی، 1385(، »تعامل فرهنگی در موسیقی عامه 
پسند ایرانی و غربی« )بشیر و سروری زرگر، 1387(، »بررسی 
آموزان  دانش  در  اضطراب  میزان  و  موسیقی  میان  ارتباط 
دبیرستان  های تالش شهرستان بجنورد« )واحدیان و همکاران، 
1387(، »موسیقی زیرزمینی در ایران« )کوثری، 1388(، »گرایش 
به مصرف گونه  های موسیقی  مردم پسند و میزان پرخاشگری 
در میان دانشجویان« )صمیم و قاسمی، 1388(، »تحلیل نحوة 
مخاطبان«  دیدگاه  از  راک  موسیقی  گذاری  ارزش  و  برخورد 
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)آزاده فر و نوری، 1389(، »تحلیل شکل گیری موسیقی مقاومت 
در ایران« )عبداللهیان و ناظرفصیحی، 1389( و »کند و کاو سیستم 
معانی ذهنی مصرف کنندگان موسیقی« )ایمان و همکاران، 1389(. 
متن مقاالت فوق الذکر با روش تحلیل متن5 )برای اطالع بیشتر 
ر.ک به Coultard, 1994, 15( مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل متن 
به جهت شناسایی رویکردهای حاکم بر تحقیقات و برخی انتقادات 
نظری و روش شناختی موجود با توجه به جهت گیری  های نظری 
و روش شناختی حوزة »مطالعات موسیقی مردم پسند« که در 
بخش  های بعدی معرفی خواهد شد، صورت گرفته است. در 
مجموع می توان روِش پژوهش حاضر را ترکیبی از روش  های 
تحلیل متن و سند معرفی نمود. این روش ترکیبی، بیشتر در جهت 
شناسایی مقوالت اصلِی معرفی کنندة حوزة »مطالعات موسیقی 
مردم پسند« و تطبیق آنها با تجربه  های داخلی مطالعه موسیقی  

مردم پسند استفاده شده است. 

2- پیشینة تاریخی شکل گیری 
»مطالعات موسیقی مردم پسند« به 

عنوان حوزه ای میان رشته ای در غرب

وقتشان  تمام  پسند،  مردم  موسیقی  تحلیلگران  روزگاری، 
را مصروف توجیه توجه جدی شان به این موسیقی، به عنوان 
گونه ای فرهنگی می نمودند. سال های بسیاری این پژوهشگران 
»موضوعی  عنوان  به  را  مردم پسند  موسیقی  نمودند،  تالش 
مشروع« برای شناخت و بررسی معرفی نماید. امروزه علی رغم 
اینکه »مطالعات موسیقی مردم پسند« هنوز به گسترش مرزهای 
رشته های  و  واحدها  به  توجه  با  است،  مشغول  خود  دانش 
موسیقی  مطالعه  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  که  دانشگاهی ای 
مردم پسند می پردازند و وجود مجموعه گسترده ای از کتاب ها و 
مقاالت مجالت معتبر که هر ساله در این حوزه به چاپ می رسند 
می توان اذعان کرد، این حوزه مطالعاتی در غرب تا حدودی به 

لحاظ دانشگاهی و علمی مستقر شده است. 
    شاید تاریخ استقرار نهادی این حوزه را بتوان به دهه  های 
50 و 60 میالدی بازگرداند. در آن دوران است که شکل گیری 
گفتمانی غیر آکادمیک پیرامون موسیقی مردم پسند، مقدمه ای برای 
انباشت ادبیات علمی و دانشگاهی در این حوزه می شود. به بیان 
دیگر، پیش از شکل گیری گفتمان علمی، مجالت مختلِف غیرعلمی 
که بیشتر به کنش های هواداران می پرداختند، تحت تاثیر استیالی 
موسیقی پاپ در صنعت فیلم دهه 1950 میالدی، در شکل گیری 
فضای گفتمانی و غیر علمی، نقش اساسی ایفا نموده اند. شاید اگر 
ژورنالیسمِ شکل گرفته پیرامون گونه های َجز و راک در ایجادِ 
ارزش ها و باورهایی در مورد شخصیت های تاثیر گذار موسیقی  
مردم پسند موجود در بازار دهه های 1950 و 1960 میالدی به 
وجود نمی آمد، امروزه استقرار نهادی »مطالعات موسیقی مردم 
پسند« به عنوان حوزه ای میان رشته ای با مشکل مواجه می شد 
)Hesmondhagh & Negus, 2002(. به بیان دیگر، این ژورنالیسم 

بود که به عنوان فعالیتی غیر آکادمیک، پیش از هر کنش علمی، به 

معناداری گونه های اساسی موسیقی  مردم پسند غربی چون، جز 
و راک در آن ایام یاری رساند.6 پس از ژورنالیسم پیش گفته، در 
پایان دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میالدی، مطالعاتی جدی در 
تاریخ و زیبا شناسی موسیقی  مردم پسند انجام شد. این مطالعات 
اغلب به دست پژوهشگرانی رقم خورد که نه به معنای امروزی 
دانشگاهی بودند و نه آنگونه که در دهه 1950 میالدی وجود 
 Laing, داشت ژورنالیست به حساب می آمدند )برای مثال ر .ک به

.)1969, Gillet, 1971, Marcus, 1975

جریان  دو  دانشگاه  در  میالدی،   1970 دهه  اواخر  در     
قوم  و  شناسی  موسیقی  یعنی  روزها  آن  اهمیت  با  علمی 
موسیقی شناسی به موسیقی  مردم پسند به عنوان موضوعی 
برای مطالعه عالقه مند شدند. موسیقی شناسی و قوم موسیقی 
شناسی، به عنوان رشته هایی دانشگاهی اغلب از مطالعه موسیقی 
مردم پسند چشم پوشی می کردند لیکن در زمانه یاد شده برخی 
موسیقی شناسان و قوم موسیقی شناسان با توجه به آنکه مایل 
بودند تمامی تجارب موسیقایی جوامع معاصر را بررسی نمایند، 
به موسیقی  مردم  پسند توجه نمودند. از جمله این افراد، می توان 
به ویلفرد ملرز7 )1964( و جان بلکینگ8 )1973( اشاره کرد. تاریخ 
اجتماعی و قوم موسیقی شناسی تحت تاثیر تالش های آلن لماکس9 
)1964( در ایاالت متحده و پاول آلیور10 )1969( در بریتانیا، به 
تحوالت  اجتماعی موسیقی های محلی در جوامع معاصر توجه 
نشان دادند. به نظر این دسته از محققان، برخی گونه های موسیقی 
محلی تحت تاثیر تحوالت جوامع شهری به گونه هایی  مردم پسند 
با تمام خصوصیات آن تبدیل شده بود. توجه بسیار به گونه بلوز 
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میالدی متاثر از همین 
 Jones, 1963 , Keil, 1966 نگاه حاصل شد ) برای مثال ر .ک  به

.), Middleton, 1972

    در میان جامعه شناسان نیز، آن دسته از پژوهشگرانی که 
به فرهنگ توده و خرده فرهنگ های انحرافی به عنوان موضوعات 
قابل بررسی می پرداختند، مطالعاتی درباره موسیقی  مردم پسند 
از اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950 میالدی، صورت دادند 
)برای نمونه اثر دیود رایزمن11 )1950( از نخستین مطالعات این 
دست است(. از مشهورترین پژوهشگران جامعه شناس که حوزه 
مطالعات موسیقی  مردم پسند بخش عمده ای از استقرار نهادی 
خود را مدیون کوشش  های نظری اوست، تئودور آدورنو12 است. 
رویکرد وی به موسیقی  مردم پسند، همواره رویکردی انتقادی به 
حساب می آمده است. او بیشتر، ارتباط نزدیک تحول اجتماعی13، 
شیوه تولید14 و فرم زیبایی شناختی را در مطالعاتش به جستجو 
می نشیند  و موسیقی  مردم پسند را به عنوان نمونه کامل محصولي 
فرهنگی که ارتباط فوق الذکر را به منصه ظهور می رساند، مورد 
مطالعه قرار می دهد. شاید همین نگاه آدورنو، موسیقی  مردم پسند 
را به موضوعی پذیرفتنی در جامعه شناسی بدل نمود. نگاهی 
که در آثار فردی و یا مشترک او به روشنی تصویر شده است 
 Adorno, و  Adorno and Horkheimer, 1976 برای نمونه ر . ک به(
1991 , 1979(. از جمله جامعه شناسان دیگری که در ابتدای راه، 

موسیقی  مردم پسند را به عنوان موضوع مورد مطالعه خود قرار 

نگاهی انتقادی به پیشینة داخلی مطالعة موسیقی مردم پسند
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دادند می توان به  هاوارد بکر15 اشاره نمود. او مطالعه ای جامعه 
شناختی پیرامون  »موسیقیدان رقص« )1963( به انجام رسانیده 
است. در بخش دیگري از سنت جامعه شناسی، در دهه 1970 
میالدی، ابتدا گروهی از جامعه شناساِن سازمانی16 مانند پاول 
هیرش17 )1990/1972( و ریچارد پترسن )1978؛ 1976( و سپس 
برخی از افراطیون چپ گرا چون استیو َچپِل18 به صنعت موسیقی  

مردم پسند عالقه نشان دادند.
عالوه بر جامعه شناسان، متخصصین تعلیم و تربیت19 نیز در 
گسترش حوزه مطالعات موسیقی  مردم پسند سهیمند. برای آنها، 
ارزش آموزشِی تدریس موسیقی  مردم پسند در مدارس همواره 
موضوعی قابل بررسی به حساب می آمده است )برای نمونه ر. 
ک به Vulliamy and Lee , 1976 ; Small 1977). در مورد چگونگی 
آموزش و یادگیری موسیقی  مردم پسند نیز متخصص دیگری 
در حوزه تعلیم و تربیت به نام لوسی گرین20)2001، 1997( به 
پژوهش پرداخته است. این کوشش  ها و تالش  های نظری پراکنده 
در نهایت به ایجاد مجموعه ای از مفاهیم کلیدی و اهداف مشترک 
در میان تمام رویکردها منجر شد. این مفاهیم کلیدی و اهداف 
مشترک، در اوایل دهه 1980 میالدی حوزه ای جدید بنیاد نهاد که 

امروزه به »مطالعات موسیقی مردم پسند« شهرت دارد. 
معموالً  این مفاهیم و اهداف مشترک در جریاِن انجامِ مطالعاتی 
رشته  های  درونِی  سنت  های  نقد  به  که  است  آمده  وجود  به 
موسیقی شناسی، قوم موسیقی شناسی و جامعه شناسی می پرداخته 
است. موسیقی شناسان، قوم موسیقی شناسان و جامعهشناسانی 
که موسیقی  مردم پسند را به عنوان موضوعی مشروع برای 
مطالعه پذیرفته بودند در ابتدا به این هدف کلی گرایش داشته اند 
که این موسیقی را با توجه به اینکه توسط رویکردهای سنتی تر به 
خاطر خود این موسیقی و همینطور تعلق اش به فرهنگ  مردم پسند 
همواره چیزی پیش پا افتاده تلقی می شده، به موضوعی با اهمیت 
در مطالعه بدل نمایند. این تالش، همانگونه که در بررسی تاریخی 
صورت گرفته در بخش قبل به اختصار نشان داده شد، علیرغم 
نقدهایی که به منشا اقتصادی و عدم ارزش زیبایی شناختی 
موسیقی  مردم پسند وارد می شد، موثر واقع شد و سبب گردید 
در  مشروع  حوزه ای  عنوان  به  مردم پسند  موسیقی   مطالعات 
مطالعات آکادمیک خود را مطرح نماید. این موفقیت زمانی که 
حضور موسیقی  مردم پسند در حیات روشنفکری قرن بیستم 
موسیقی   مطالعات  است.  اثبات  قابل  نماییم،  رصد  را  میالدی 
مردم پسند به واسطه تالش های پیش گفته موفق شد خود را 
ذیل جریان »سیاسی سازی فرهنگ«21 قرار دهد و بر نظریات 
نئومارکسیسم، فمنیسم و سیاست هویت22  اثر بگذارد. مسئله 
هویت و فرآیند شکل گیری آن در جریان تولید و مصرف موسیقی 
پسند، شاید نخستین مسئله و مفهوم مشترکی باشد که در میان 
تمام رویکردها و رشته هایی که به مطالعه موسیقی  مردم پسند 
جهت  در  دارد.  حضور  مشروع  مسئله  عنوان  به  پرداخته اند 
پرداختن به این مسئله، محققانی که از رویکردهای متفاوتی چون 
رویکرد جامعه شناختی، رویکرد قوم موسیقی شناختی و رویکرد 
موسیقی شناختی به مطالعه موسیقی  مردم پسند پرداخته اند، 

سعی کردند به این سوال محوری پاسخ گویند که گروه های 
اجتماعی ای که از طریق تولید و مصرف موسیقی  مردم پسند 
هویت یابی می کنند چه نقشی در صورتبندی قدرت در جامعه 
دارند؟ امروزه سواالتی از این دست که بیشتر بر مسئله ارزش ها 
و توزیع اقتدار در سازمان اجتماعی و فضای فرهنگی استوار 
است در حوزه مطالعات موسیقی  مردم پسند مطرح است. در 
حقیقت حوزه مطالعات موسیقی  مردم پسند جلوه متمایز خود را 
از طریق برقراری روش مند ارتباط میاِن معنای موسیقایی، قدرت 
 Born, 1995,) اجتماعی و ارزش های فرهنگی ایجاد نموده است
161). شیوه های تولید و طرق مصرف موسیقی  مردم پسند چه 

به لحاظ متنی و چه از نظر نوع فناوری ای که در تولید و مصرف 
مورد استفاده قرار می گیرد در مطالعات موسیقی  مردم پسند مورد 
بررسی قرار می گیرد. پیچیدگي ها و ناهماهنگی های معنایی ای که 
در نتیجه ِی انواعِ شیوه های تولید و مصرف در میان گروه های 
اجتماعی درگیر، حاصل می شود نیز از مسائل قابل توجه و البته 
متمایز مورد بررسی در حوزه مطالعات موسیقی  مردم پسند 
است. این اشتراکات امروزه، محققان موسیقی شناس، جامعه 
شناس، قوم موسیقی شناس، علوم تربیتی و تاریخ اجتماعی را 
که بر روی موسیقی  مردم پسند مطالعه می کنند ذیل حوزه میان 
رشته ای مطالعات موسیقی  مردم پسند گردهم آورده و سنت 

نظری و روش شناختی یکسانی ایجاد نموده است.

3- یافته  ها: مطالعة انتقادی 
پژوهش  های داخلی

پژوهش  های داخلی معرفی شده در بخش   نخست،  در این قسمت 
با روش تحلیل متن مورد بررسی انتقادی قرار گرفته اند. در این 
بررسی هدف آن بوده که این پژوهش  ها ابتدا به لحاظ تخصص 
پژوهشگر یا پژوهشگران، روش، رویکردها و نکات مثبت و یا 
منفِی تحقیق، مقوله بندی گردند و سپس با ویژگی  های مفهومی- 
نظری و روش شناختی حوزة میان رشته اِی »مطالعات موسیقی 
مردم پسند« مقایسه گردند. نتایج این مطالعه در قالب جدول 1  
خالصه شده است. در پژوهش کوثری )1382( که از نخستین 
نمونه  های نگاه آکادمیک به موسیقی  مردم پسند در ایران با رویکرد 
جامعه شناختی به حساب می آید، سعی شده معرفی جامعی از 
»نشانه شناسی موسیقی مردم پسند« صورت گیرد. این پژوهش 
در انتها به طراحی مدلی جهت تحقیقات نشانه شناسانه بر روی 
موسیقی  مردم پسند اکتفا نموده و  مدل مذکور را به مدد داده  های 
برآمده از تحقیقی میدانی نمی آزماید. این موضوع در پژوهش 
دیگر وی )کوثری، 1388( نیز تکرار می گردد. در آن پژوهش نیز، 
مسئله تحقیق که خود برگرفته از پژوهشی است که الدن نوشین 
)2005( پیشتر به بررسی آن پرداخته بوده است، بی آنکه بر 
داده  هایی قابل اعتماد تکیه گردد مورد واکاوی قرار می گیرد. در 
برخی پژوهش  های دیگر که با رویکرد جامعه شناختی بر روی 
موسیقی  مردم پسند در ایران انجام شده است، مسئلة عدم ورود 
به میدان تحقیق و فقدان داده  هایی برآمده از تحقیقات میدانی 
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مرتفع شده است؛ لیکن به جز نمونه پژوهش »گرایش به مصرف 
گونه  های موسیقی مردم پسند...« )صمیم و قاسمی، 1388(، مابقی 
از بدنة مفهومی- نظرِی منسجمی برخوردار نیستند. این نکته را 
باید متذکر شد که در بسیاری از این پژوهش  ها، هیچگاه مفهوم 
موسیقی  مردم پسند به درستی پردازش نشده و به مدد نظریاِت 
موجود تبیین نشده است. فقر گونه شناسی در اکثر پژوهش  های 
مورد بررسی گواهی بر این ادعاست. در میان نمونه پژوهش  های 
مورد بررسی در این بخش، تنها پژوهشی که به معنای صحیح، 
سعی نموده مفهوم پردازی ای غنی از موسیقی  مردم پسند ایرانی 
صورت دهد، پژوهش »نگاهی گذرا به پیدایش و رشد موسیقی  
مردم پسند در ایران« )فاطمی، 1382( است. در این پژوهش، هم 
رویکرد نظری- پژوهشی به گونه ای سامان یافته و منسجم ارائه 
می گردد و هم، مفهوم موسیقی  مردم پسند متاثر از همان رویکرد، 

جدول1- نتایج خالصه شدة مطالعة انتقادی پژوهش  های داخلی.

بدرستی پردازش می شود. اینکه هیچ یک از پژوهش  های مورد 
بررسی در این بخش با توجه به اینکه پس از پژوهش فاطمی 
به انجام رسیده اند در بخش مفهومِی خود به آن استناد ننموده 
اند خود گواهی است بر عدم تراکم انباشتِی تولیدات علمی در 
حوزة شکل نگرفته مطالعات موسیقی  مردم پسند در ایران. عدم 
تراکمی که می تواند مانع اصلی در تاسیس حوزة میان رشته ای 
مطالعات موسیقی  مردم پسند به حساب آید. هرچند در مجموع به 
نظر می رسد تنوعِ رویکردِی الزم برای شکل گیرِی حوزة میان 
رشته ای »مطالعات موسیقی مردم پسند« در پژوهش  های داخلی 
ایجاد شده است )رویکردها همانگونه که در جدول 1 نشان داده 
شده است منطبق با رهیافت  های اصلی حوزة »مطالعات موسیقی 
مردم پسند« که در بخش پیش به آن اشاره شد می باشد( لیکن 
این دست، تاسیس حوزة میان رشته ای مطالعات  از  موانعی 

نگاهی انتقادی به پیشینة داخلی مطالعة موسیقی مردم پسند
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موسیقی  مردم پسند در ایران را ناممکن ساخته است. از دیگر 
روش  پراکندة  رویکرد  به  می توان  حوزه  این  تاسیس  موانع 
شناختی تحقیقات داخلی اشاره نمود. برخالف ادبیات موجود 
گرایش  پسند« در غرب،  »مطالعات موسیقی مردم  در حوزة 
دیده  تحقیقات  از  معدودی  جز  به  کیفی  روش  های  سمت  به 
نمی شود. با توجه به آنکه دغدغة مشترک همه رویکردها در 
مطالعات موسیقی  مردم پسند غربی، معنای موسیقایی، هویت 
و ارزش  های فرهنگی است، عدم اقبال به جمع آوری داده  های 

داده  ها  که  می آورد  وجود  به  را  معضل  این  نهایت  در  کیفی 
هیچگاه توانایی صورتبندی عمیِق مفاهیم فوق الذکر را نمی یابند. 
اجتماعی،  تاریخ  چون  رویکردهایی  تقویت  می رسد،  نظر  به 
انسان شناسی فرهنگی و قوم موسیقی شناسی در برابر رویکرد 
جامعه شناختی می تواند این معضل را تا اندازه ای برطرف نموده 
و شرایط را برای اقبال پژوهشگران به شناخت عمیق میدان  های 
عوض  در  کیفی  داده  های  جمع آوری  طریق  از  مطالعه  تحت 

داده  های کمی فراهم سازد. 

نتیجه
در این مقاله هدف آن بود که با بررسی تجربه  های مطالعاتِی 
داخلی بر روی موسیقی  مردم پسند که عموماً نتایجش در نشریات 
علمی- پژوهشی و تخصصی انتشار یافته است، امکاِن شکل 
گیری حوزة میان رشته ای »مطالعات موسیقی مردم پسند« در 
ایران را مورد واکاوی قرار دهیم. این کار در دو مرحله صورت 
پذیرفت. نخست به بررسی پیشینة تاریخی شکل گیری حوزة 
این  از  و  پرداختیم  در غرب  پسند«  »مطالعات موسیقی مردم 
طریق نشان دادیم چگونه تجربه  هاِی مطالعاتی متنوع و پراکندة 
صورت گرفته در دهه های 40 و 50 میالدی بر روی موسیقی  
مردم پسند در دهه  های 80 و 90 میالدی معنایی منسجم یافت و 
ذیِل نامی واحد قرار گرفت. از طریق این بررسی، رویکردها و 
مفاهیمِ معرف این حوزه را شناسایی نمودیم. با نگاهی اجمالی به 
آثار موجود در مطالعات موسیقی  مردم پسند می توان دریافت، از 
ابتدای شکل گیری حوزه مطالعات موسیقی  مردم پسند تا امروز، 

سه رویکرد اصلی در تحقیقات این حوزه به چشم می خورد:
1ـ  رویکرد موسیقی شناختی

2ـ  رویکرد قوم شناختیـ  انسان شناختی
3ـ  رویکرد جامعه شناختی

رویکردهای  برخی  شد،  اشاره  بدان  که  گونه  همان  البته 
فرعی نیز ذیل رویکردهای سه گانه پیش گفته قابل تشخیص 
است. از این دست اند رویکردهای مطالعات فرهنگی، ارتباطی، 
جغرافیای  اجتماعی،  تاریخ  شناختی،  روان  نشانه شناختی، 
فرهنگی و ... . عالوه بر تقسیم بندِی رویکردِی باال، 4 دلمشغولی 
موسیقی   مطالعات  حوزه  پژوهش های  تمام  در  دغدغه،  و 
مردم پسند به چشم می خورد. نخست با نگاه به تمام پژوهش ها، 
تمرکز بر مسئله »معنای موسیقایی« کاماًل مشهود است. البته 
با  بیشتر  ابتدا  در  آن  بازنمایی  فنی  و جلوه های  معنا  مسئله 
رویکرد موسیقی شناختی همخوان بوده، لیکن امروزه دغدغه 
مشترک تمام رویکردهاست. دومین دغدغه توجه به مخاطبان 
تاثیر  بیشتر تحت  دلمشغولی  این  است.  موسیقی  مردم پسند 
رویکردها  تمام  مشترک  دغدغه  به  جامعه شناختی  رویکرد 
سومین  است.  شده  تبدیل  مردم پسند  موسیقی   مطالعات  در 
دغدغه مشترک تمرکز بر صنعت موسیقی و مسئله تولید در 

مطالعات موسیقی  مردم پسند است. این دغدغه بیشتر برآمده از 
رهیافت های اقتصادی در مطالعه موسیقی  مردم پسند است؛ لیکن 
امروزه گویا به نشانه ای برای تشخیص تعلق یک پژوهش به 
حوزه مطالعات موسیقی  مردم پسند تبدیل شده است. عالقه رو 
به رشد به پژوهش پیرامون مفهوم مکان و تمام مفاهیم وابسته 
تاثیر پدیده جهانی  ... تحت  به آن مانند شهر، هویت، ملت و 
شدن می تواند چهارمین دلمشغولی تمامی پژوهش ها در حوزه 

مطالعات موسیقی  مردم پسند در غرب قلمداد گردد.
در مرحله دوم با بررسِی پژوهش  های داخلی، سعی کردیم 
این پژوهش  ها را به لحاظ رویکردی و روشی مقوله بندی کرده و 
با شاخص  ها و مفاهیم استخراج شده از حوزة مطالعات موسیقی  
مردم پسند تطبیق دهیم. تجربة 10 ساِل اخیر مطالعة موسیقی  
مردم پسند در ایران نشان می دهد، تنوع رویکردی الزم برای 
شکل گیرِی حوزة میان رشته ای مطالعات موسیقی  مردم پسند 
حاصل شده است. به طور مثال در پژوهش نشانه  های موسیقی 
پاپ از کوثری، رویکردهای ارتباطی و نشانه شناختی تلفیق 
شده بودند. پژوهش نگاهی گذرا به پیدایش و رشد موسیقی  
مردم پسند در ایران از فاطمی با رویکرد تاریخ اجتماعی به انجام 
رسیده بود یا بر پژوهش جوانان و هنجارهای رسمی و غیر 
رسمی موسیقی پاپ از قاسمی و میرزایی چه به لحاظ روش 
و چه از منظر طرح مسئله، رویکرد جامعه شناختی حاکم بود. 
در تحقیقات غربی حوزة مطالعات موسیقی  مردم پسند دیدیم که 
نوعی تمرکز مفهومی ایجاد شده است. این در حالی است که در 
پژوهش  های داخلی این تمرکز مفهومی مشاهده نمی شود. به 
بیان دیگر در مطالعات داخلی، هیچ دلمشغولی و دغدغة مشترکی 
میاِن رویکردهاِی متفاوت دیده نمی شود. به نظر می رسد این عدم 
تمرکز مفهومی در پژوهش  های داخلی مهم ترین مانع در راهِ شکل 
گیری حوزة مطالعات موسیقی  مردم پسند در ایران بوده است. 
عالوه بر این، در مطالعات داخلی نمونه  های پژوهِش کیفی بر 
روِی موسیقی  مردم پسند بسیار اندک است این در حالی است 
که مطالعة عمیق و کیفی به لحاظ روش شناختی از خصوصیاِت 
بارزِ تعلق یک پژوهش به حوزة مطالعات موسیقی  مردم پسند به 

حساب می آید. 
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