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 گریمیانجیموسیقی، مادیت و 

شناسیِ موسیقی توان دو نوع جامعهموسیقی، تعامل و هویت، می سرشت معانیهای مربوط به با نگاهی به بحث

وسیله محققان موسیقیِ شناسان عالقمند به موسیقی و دیگری بهجامعه را شناسایی کرد: یکی از آنها توسط

سو، محققان شود. از یکعالقمند به جامعه انجام شده است. هر کدام از اینها از نگاه آن دیگری ناکافی تلقی می

کنند که ای ارتباط برقرار میو ساختارها/آداب و رسوم اجتماعی به شیوه یموسیق اصول و قواعد موسیقی بین

شناسان فرایندهایی را نیست. از سوی دیگر، جامعه بخشرضایتچندان شناسی تجربی جامعه نیازهایبرای 

دهند رسد و همچنین شرایطی را شرح میمنصه ظهور می یک اثر موسیقایی به طی آن کنند که توصیف می

 . بهاندناتوان به تنهایی موسیقیخود  1بودگیخاص از بیان دالیل ، ولیقرار می گیردن اثر مورد استفاده که آ

 .1هم باشد موسیقیشناسیِ از موسیقی است که در ضمن جامعه ایشناسیجامعهبیان بهتر، چالش، گسترش 

و از جنبه  ،نظری پیچیده لحاظنورا و بورن، تفسیری از ، دی2این چالش، محققانی نظیر حنیون پرداختن بهدر 

اند که در فرایندهای تعامل های اجتماعی ارائه دادهتجربی بسیار دقیق و روشن از معانی موسیقایی و هویت

، بخش دوم و پنجم(. به عنوان یک 2011)همچنین نگاه کنید به مارشال  شوندمی 3فرهنگی با هم ساخته

شناسی را جدی اصوات موسیقی و زیبایی جنبه مادی( متقابلگری )یا میانجی 4«ساخته شدن-همبا »مفهوم، 

)ذاتی  3شناختی محضهای موسیقیبودن( و تبیین قراردادی) 2گرایی محضنحوی که بین ساختگیرد، بهمی

 (.2002)شفرد  گشایدبودن( معانی و استفاده از موسیقی راهی را می
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، 1986، 1983، 1981) ندبرای مثال حنیون در مجموعه نشریاتی که در طول چهار دهه به چاپ رسید      

(، هم علیه برداشتی که اثر هنری را به مثابة یک شی 2014، 2012، 2010، 2007، 2003، 2001، 1997، 1995

لحاظ  بهکه  ستدالل می آوردا شناختیو هم علیه رهیافت جامعه ]موسیقی شناسی محض[داندمستقلِ زیبا می

 بازتابنده نمادهای اجتماعیزمینه های مفهومی صفات خاص و متمایز آثار هنری منحصربفرد را با تقلیل آنها به 

، حنیون ویژگی خاص و متمایز کاالهای فرهنگی را به عنوان 5گریدر تأکید بر مفهوم میانجی .کندتضعیف می

که کاالهای  ایسرشت اشیاء مادیهمچنین کنند، و که آنها را تولید می یای از تعامالت اجتماعتجلی پیچیده

تالش کرده است تا از تمایزی  ویرو از این .داندمی امکان تحقق می یابندفرهنگی در آنها و از طریق آنها 

نگاه کنید )همچنین  شود فراتر رودمی ایجادشناسیِ فرهنگ بین شرایط تولید و مصرف در جامعه معموالکه 

 الف(. 2010، استرو 2008، سانتورو 2004، پیترسون و آناند 2000به پیترسون 

کند. از این نقطه نظر تمرکز می 6موسیقایی «توانش و قابلیت»( بر ایدة 2003، 2000نورا )به همین ترتیب، دی

و شکل داده و  های مشخصی را جهتتواند استفادهمی 4مادی موسیقیابزارهای برخی صفات و خصوصیات 

گیری دربارة نماید. در هر حال، ضروری است تا قبل از رسیدن به هر نوع نتیجه -ولی نه تعیین-یا تسهیل 

چگونه مورد ابزارهای مادی موسیقی های انسانی ببینیم که این های سوژهمعانی اشیاء موسیقایی یا هویت

 ]سه عرصه مطالعاتی[های آثار اخیر است کهشباهتر سایگیرند. این برای آشنایی بیشتر با استفاده قرار می

کنند: توجه به فرایند تا تولید، و بر مطالعة )گستردة( هویت موسیقایی، معانی و تعامل را به هم متصل می

تحلیلی با آثار تکمیل شدة موسیقی. کالهون و -، در مقابل مواجهه متنی«در عمل»مردمنگارانه موسیقی 

اند: امروزه مطالعة شناسی هنرها را توصیف کردهاختصار این چرخش فراگیر در جامعه( به 5:2007)7سِنت

 ها است.بیشتر از نقاشی "نقاشی کردن"

 کندگری موسیقایی را طرح میای از میانجیکه در آنها نظریه تهیه کرده استای از مقاالت را بورن مجموعه

و نورا، ب(. با تکیه بر آثار حنیون، دی 2012الف،  2012 الف، 2010، 2005)برای مثال نگاه کنید به بورن 

 «سطح»تواند بر اساس چهار همچنین آدورنو و سایرین، استدالل بورن آن است که ابعاد اجتماعی موسیقی می

شناسی موسیقی معاصر که میانجیگری یکی از مفاهیم بسیار شکننده در جامعهدرک شود. در حالی ایواسطه

)برای بحثی درخشان نگاه کنید به  از آن شده است ه کاربردها و تعاریف بسیار متعددیاست و منجر ب

                                                           
5 mediation 
6 musical “affordance 
7 Calhoun and Sennett 



آید. دست میها بهطور مستقیم از تشریح جزئیات طرحبه از این مفهوم (، درک خود بورن2015والیکوئیت 

 هایجمع موسیقی گروههای متنوع اجتماعیِ خودش را در کسوت »کند که او بیان می «در سطح نخست»

کند.... در دومین سطح، موسیقی قدرت جان اجتماعی کوچک صمیمی از اجرا و تمرین موسیقایی ایجاد می

های اجتماعی های هویت.... در سطح سوم موسیقی صورت بندیرا داردبخشیدن به اجتماعات خیالی 

خورد که تولید، بازتولید، میدهد...و در چهارمین سطح، موسیقی به اشکال نهادی گره تر را بازتاب میگسترده

جامعه  از مطالعات بورنچهاروجهی از نارضایتی  اگر چه این چارچوبِ «سازند.و تحولش را ممکن می

بر سطوح اول و دوم غالبا )که در  شودنورا ناشی میجانبة محققانی نظیر حنیون و دییکخرد و  شناختی

کالن ]سطح[شناسانة انگارانه به کارهای جامعهه فراخوان سادهعالقه مند است تا از هرگون ویاند(، تمرکز کرده

کند که چهار سطح میانجیگری بیان می 8برآیندی دلوزیپرهیز کند. در حقیقت، او با تأسی از نظریة هم

یا  تابع شرایط بودنو قابلیت، توانش اجتماعی موسیقی قابل تقلیل به یکدیگر نیستند و از طریق رابطه بین 

(. نوید چارچوب مفهومی گستردة 267الف:  2012) شوندهای احتمالی و غیر خطی بیان میه روشعلیّت ب

ابعاد اجتماعی و  ،شناختی و احساسی سطوح اول و دومگیرد که ابعاد زیباییبورن در این تأکیدش قرار می

عبارت دیگر، یرند. بهپذمی تأثیر از آنها همتحت تأثیر قرار می دهند و نهادی سطوح سوم و چهارم را هم 

هایی که عمیقاً اجتماعی و عمیقاً موسیقایی نظریة میانجیگری بورن توانایی این عرصه را برای تولید تحلیل

 باشند، ارتقا داد.

نورا و بورن که برای نه تنها برای حنیون، دی جنبه های مادی]موسیقی[های مربوط به میانجی گری و پرسش

 آوریفنهای موسیقی و شناسی رسانهجامعه :عنوان نقطه عطف قلمداد می شود بهتر های فرعیکل عرصه

گرا -گرایانه، مبتنی بر مُبدع و پیشرفت)نگاه کنید به بخش چهار(. این اثر خودش را در مقابل درک جبر صدا

ها و ویهدهند رکند که نشان میدهد و در عوض از مطالعاتی حمایت میموسیقی قرار می فن آوریاز تاریخ 

سازنده و نزدیک با تحقیقات علمی و توسعة فن -های همشناسی موسیقی چگونه در جریان دیالوگزیبایی

 9سازشناسیتوان گفت که این عرصه نوعی یابند. با تأثیر از عرصة مطالعات علم و فن آوری میآوری ظهور می

، 1997، تبرگ 1995نگاه کنید به بورن ، همچنین 2010)بیجستراولد و پیترز  را توسعه داده است «جدید»

 (. 2002، پینچ و تراکو 2001، تایلور 1999واکسمن 
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جدید است؛ یعنی آشفتگی فرهنگی که اغلب با  فن آوری هایطور خاص ظهور دغدغه چنین مطالعاتی به

از تحقیقات ای (. اخیراً، مجموعه1988)نگاه کنید به ماروین  شودتبدیل فن آوری قدیمی به نو ایجاد می

شوند چه قدیمی می ،های جدیدبنیادی در ارتباط با پرسشی مخالف ارائه شده است: وقتی که تکنولوژی

 )پخش( و آالت موسیقی بکهای پِلیهای موسیقی، رسانهافتد؟ در حقیقت، در این منابع فرمتاتفاقی می

-دالت و مواجهات موسیقاییکنندة تبا)جدای از نت موسیقی و کنسرت رفتن( چیزی بیش از تسهیل

های تأمین جهانی، هستند که بایستی در داخل زنجیره «10چیزهایی»شوند. آنها شناختی در نظر گرفته میزیبایی

ها و همچنین دفع و تجزیه زباله دیده شوند. بنابراین مطالعات فروشگاههای مواد طبیعی و خام نظیر پالستیک

توانیم اکولوژی سیاسی یا آنچه که می-سرآغاز توجه به آثار محیطی  11سیشناموسیقی-ای و اکواکولوژی رسانه

، 2012، 199902000)اثر در دست انتشار دوین، همچنین نگاه کنید به استرو  موسیقی مدرن است -بنامیم

 (.2013، آلن 2012، مکسول و میلر 2011، گابریز 2007آکلند 

های مادی اصوات موسیقی، چرخشی به سایر جنبهجنبه های و گری ایجاد توازن در تأکیدها بر ویژگی میانجی

(، 2000فرهنگ موسیقی بوده است که از لحاظ متنی به آسانی قابل مطالعه نیستند: تجربه )شفرد و ویک 

(، 2007، 2003)هانیون  (، ذائقه و دلبستگی2010، استوکز 2003، فینگن 2001)دی نورا  هیجانات و عواطف

از  12های ارتعاشی(، و همچنین به طور کلی گوش دادن، صدا و پدیده2008)جانسون  هااحساسات و تجسم

(. بسیاری از این 2010، جیسن 2010ب، گودمن  2010، بورن 2005، فلد 2003)استرن آن جمله اند

 که از زمان همسوییِ روانکاوی،–شناختی و متنیتپژوهشگران تأکید دارند درکی از فرهنگ که به گفتمان زبان

انسانی و اجتماعی بوده است و از اوایل تا اواسط شناسی و )پسا(ساختارگرایی، مفهوم مسلط در علومنشانه

بخشد به سادگی بخش اعظم آنچه موسیقی را برای پیوندهای انسانی ارجحیت می -قرن بیستم بدست آمد

آن است که مواجهه با فرهنگ  دهد. پیامد، مانند مطالعات معانی اجتماعی موسیقی،سازد از دست میمهم می

کند که ما به عنوان متنی که باید خوانده شود، شیوة مطلوب تحلیل نیست. در حقیقت، چنین اثری پیشنهاد می

شناختی به انتقادها و بازنگری اصول پذیرفته شده در تفکرات ممکن است از پارادایمی که در آن بینش جامعه

، به پارادایمی گذر کنیم که در آن موسیقی به عنوان موضوع پیچیدة کندشان کمک میو تحقیقات موسیقایی

)نگاه کنید به شفرد و ویک  شناختی و نظریة اجتماعی استپردازی بینش جامعهمطالعه، خواستار بازمفهوم

                                                           
10 things 
11 ecomusicology 
12 vibratory phenomena 



 هایهای موسیقی و تجربه(. در حقیقت، با تأکید روزافزون بر ویژگی266الف:  2012ج،  2010؛ بورن 1997

)به معنای محدود زبانی  رودگری فرهنگی مقدم است یا به یک معنا از آن طفره مییقایی که بر میانجیموس

، به عنوان یک پارادایم غالب «گراییفرهنگ»شود که در عصر آن درک شده است( این پرسش مطرح می

 شناسی موسیقی چگونه باید باشد؟دانشگاهی، جامعه

 

 ی و صنعتیموسیقی به مثابة فرایندی تجار

ای تجاری و صنعتی شده طور فزایندهپسند، از اواسط قرن نوزدهم بهموسیقی و نه صرفاً موسیقی عامه کاربرد

)برای مثال رادیو، فیلم،  است. فشارهای تولید انبوه و مصرف انبوه از طریق اشکال مختلف پخش انبوه

، سیلندرها، دستگاههای ضبط، لوح فشرده و )برای مثال نت موسیقی تلویزیون و ام.پی.تری( و کاالیی شدن

موسیقی را از چیزی که ضرورتاً مجسم، چهره به چهره و مکانمند در اینجا و اکنون  کاربردهای زنگ( آهنگ

بود، به چیزی تغییر داد که اغلب غیرمادی، جهانی، غیرشخصی است و خارج از زمان و فضا است. نظریة 

بار ط آدورنو و هورکهایمر گسترش یافت، این تغییرات را به جز آثار زیانای که توستأثیرگذار فرهنگ توده

( کمی 1961) عصر آنها، والتر بنیامینداند. هر چند که همبر حیات اجتماعی و فرهنگی فاقد هر نوع اثری می

ای هنرمندان ای برهای خالقانههای جدید تولید انبوه و پخش انبوه را امکانکند و تکنولوژیتر فکر میمثبت

این وضعیت با اثر آدورنو شکل گرفت؛  (.190)همچنین نگاه کنید به میدلتون  بیندو کارورزان فرهنگ می

کنند، اما جهانی خیالی کاری میویژه این استدالل متداول که صنایع موسیقی در جستجوی مداوم سود کمبه

و بنابراین در خدمت برآوردن نیازهای ایدئولوژیک  کنندبرای گریز برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایجاد می

رانند. داری صنعتی به عنوان یک فرم اجتماعی هستند و به شکل مؤثری هر نوع مخالفتی را به حاشیه میسرمایه

( تکرار 1984)14( و به شکلی دقیق تر در کار والیس و مالم1977) 13این نگاه اساسا در اثر چاپل و گاروفالو

 شده است.

گذاری در های سرمایهها و رویههای اقتصادی نئولیبرال و تغییرات مربوط به سیاستگسترش فزایندة فلسفهبا 

هنگ اهمیت جدیدی های موسیقی، هنر و فرشناسیدر جامعه «ارزش»های مربوط به سیاست و هنر، پرسش
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نحوة حمایت مطلوب از اجتماعات  گیری دربارةها در مقایسه با ویژگی ذاتاً سیاسی تصمیمیافتند. این گفتمان

های های بلند مدت بین ایدههایی که عمال تنشپرسش–هستند  «مقاومت»ثبات موسیقی، کمتر دربارة بی

ای، این مسائل کردند. تا اندازهمربوط به موسیقی به مثابه کاال را با موسیقی به مثابه فرهنگ تنظیم و تعدیل می

، فریت، کلونان 2007)کلونان  ازی شهری و میراث فرهنگی پیش کشیده شدطور خاص در ارتباط با بازسبه

، اوبرایان 2013، استریت 2013ل ها، هسموند2012، تایلور 2012، فریت 2010، کوهن 2009و ویلیامسون 

 ، همچنین نک بخش سوم و چهارم(.2014

انرهای بیشتر آثار به ظرفیت مخالفت بسیاری از ژ 1970شناسی موسیقی، از دهه با این وجود در جامعه

سیقی یت صنایع موکه نویسندگان آنها هنوز هم به تأثیر مسلّم و اهماند، هر چند پسند توجه کرده موسیقی عامه

رها در مطالعات خر قرن بیستم، بسیاری از کابر این، در اواکنند. افزوندهی به ذائقة عمومی اذعان میدر شکل

اند که به مناظر و ای تمرکز کردهپسند و موسیقی به اصطالح جهانی، بیشتر بر تعامالت اجتماعیموسیقی عامه

این باشند.  های فراگیر توجه داشتهدهد، تا اینکه به توسعة نظریهژانرهای خاصی از موسیقی مجال ظهور می

خت تا های بین موسیقیدانان و صنایع موسیقی را آشکار ساتر از تنشتر و ظریفیدهدرکی پیچ پژوهش ها

 روشن سازد. اینکه به احتمال بتوانند از طریق وضع دشوار فرض شده بین نیروهای بازتولید و مقاومت آنرا

صنایع موسیقی بود سو به دنبال تحلیل اثر فراگیر در اینجا اثر پیترسون تأثیرگذار بوده است. پیترسون از یک

های خرید ها و عادتکنندة ذائقهتوانند تعیینو از سوی دیگر، به دنبال این حقیقت که این صنایع در واقع نمی

بینی است و به همین دلیل در مقایسه با سایر کاالها و امور باشند: فروش موسیقی آشکارا غیرقابل پیش

پیترسون و برگر  1975کنند. در طور گسترده عرضه میفرهنگی، صنایع موسیقی محصوالت متنوعی را به

را گسترش دادند که طبق آن در طول دورة الیگارشی در صنایع موسیقی )زمانی که تعداد  15ای دورانینظریه

ها برای المللی، بر بخش زیادی از بازار سیطره داشتند( فرصتهای ضبط بزرگ یا بینقلیلی از کمپانی

شده است. بر عکس، ای هنری پایین است و کنترل زیادی بر سلیقة عمومی اعمال میهها و خالقیتنوآوری

رسد که ها سهم کمتری از بازار را در دست داشتند، به نظر میدر سمت دیگر این چرخه، هنگامی که کمپانی

قیت کردند. استدالل بر آن است که هنرمندان آزادیِ خالهای مستقل ضبط نقش بیشتری را ایفا میشرکت
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کنند کنندگان هم امکان بهتری برای انتخاب داشتند. به بیان دیگر، پیترسون و برگر استدالل میبیشتر و مصرف

 که تمرکز و تنوع به شکل معکوسی با هم همبستگی دارند.

های کمپانیاین اثر بر بخش میانی قرن بیستم تمرکز دارد. در طول این دوران در تاریخ صنایع موسیقی، وقتی که 

اند قدرت تبیینی هایی که در این اثر ارائه شدهامریکایی مسلط بودند، این استدالل وجود داشت که تحلیل

المللی کنند تا در سطح بینهای بزرگ ضبط تالش میآید، کمپانیباالیی دارند. ولی وقتی قرن بیستم جلوتر می

ای خالق بهره مند شوند که مخاطرات اولیه در شناسایی های مستقل به عنوان شرکاز تولیدکنندگان و کمپانی

ها های بزرگ ضبط و مستقلو ضبط آثار هنرمندان را بر عهده گرفتند. در نتیجه، ترسیم تمایزهایی بین کمپانی

برجسته تر گشت )کوپز  1980دشوار شد. این فضای مبهم که حاصل تولید غیرمتمرکز بود، در طول دهه 

رسی روند منجر به تمرکززدایی، تحقیق اصلی پیترسون و برگر را به چالش کشید. او معتقد (. داود در بر1992

های عظیم تواند با سطوح باالیی از تنوع همراه شود که طبق آن کمپانیاست که سطوح باالی تمرکزگرایی می

یستم تمرکزگرا، کنند درست برعکسِ ستولید عمل می «باز»موسیقی بر اساس یک سیستم تمرکززدایی شده و 

ب، همچنین نگاه کنید  2004)دوود  که توسط پیترسون و بُرگر توصیف شده است «ایبسته»بوروکراتیک و 

 به بخش چهارم(.

های دیجیتال به شکل قابل توجهی بر شیوة ضبط، گوش در اواخر قرن بیستم، فراگیری اینترنت و فناوری

ب(، و همچنین بر ماهیت لذت موسیقایی و  2008پریور ، 2007، بول 1997)تبرگ  دادن و اجرای موسیقی

( تأثیر نهاد. این فراگیری همچنین بر چگونگی 2008، بیر 2005، تبرگ 2004)روجک  طرفداری از موسیقی

 (.5و  4)همچنین نگاه کنید به بخش  خرید و فروش موسیقی هم اثرگذار بود

های م ضبط کردن جای نت موسیقی را گرفت رشد فرمتتوان استدالل کرد از زمانی که در اوایل قرن بیستمی

تغییری بسیار مهم در ویژگی کاالی موسیقی ایجاد کرده است )برای  1990صوتی دیجیتال ام.پی.تری از دهه 

(. 2013، گوپینات 2012، استرن 2010، موریس 2009 ندهالوسمتحلیل دقیق تری از این تغییر نگاه کنید به ه

های شوند، بحثها بارگذاری، دانلود، و به اشتراک گذاشته یا توزیع میبا توجه به شیوة آسانی که ام.پی.تری

رایت دانشگاهی، حقوقی و عمومی درباره آیندة صنعت موسیقی و همچنین ماهیت واقعی مالکیت فکری و کپی

هایی از صنعت (. بدون تردید، بخش4، همچنین نگاه کنید به بخش 2004)فریت و مارشال  را دامن زده است



های مالی هم اند تا با این تغییرات هماهنگ شوند و در نتیجه دچار مشقتموسیقی دچار کشمکش شده

 اند.شده

دن به بخشی ولی با توجه به اینکه در تحقیقات و دانش صنعت موسیقی، گرایشی موضوعی نسبت به امتیاز

اه ؛ همچنین نگ312، 2007)ویلیامسون و کلونن  صنعت ضبط به عنوان صنعت موسیقی وجود داشته است

بط در ضاند که صنعت (، بسیاری از محققان چشم خود را نسبت به این واقعیت بسته2014کنید به استرن 

ثال در الف(. برای م 2007 )فریت نق موازی بوده استوحال دست و پا زدن با یک بخش موسیقی زنده پرر

شی ، درآمد مشاغل مرتبط با اجرای موسیقی زنده نسبت به صنعت ضبط پی2008انگلستان در طول سال 

 (.2013، همچنین نگاه کنید به فریت و همکاران 2010)فریت و همکاران  گرفت

تی بوده است: چرا شناخظاهرا بخشی از دلیل رونق گرفتن موسیقی زنده به مثابة یک کسب و کار، جمعیت

 بخشی به خود ادامه دادندپسند به مثابه منبعی برای هویتکه نسل انفجار جمعیت، به استفاده از موسیقی عامه

شد، تداوم های نسلشان برگزار میهایی را که توسط بت( و به حضور در کنسرت2009، کوتاربا 2006)بنت 

در امریکا تور موسیقی  2002مندان پاپ و راک که در سال بخشیدند. در حقیقت، مشاغل اکثریت بزرگی از هنر

در اینجا مثال بسیار  U2(. هر چند گروه 2006)کونالی و کروگر  گذاشتند، حداقل دو دهه قبل تر آغاز گشت

درآمدشان  2011تا  2009، سودآورترین تور بود و بین 16سیصدوشصت درجه 2U)در تاریخ تور  خوبی است

]اعضای گروه[  های دوبارهرسید(، این روند برای سایر محصوالت و به هم ملحق شدنمیلیون دالر  772به 

 ادامه داشت.

تر است و ]اجرای زنده[ نسبت به ]تحلیل[ جمعیتی صرف، پیچیده های اخیر این بخشالبته درک موفقیت

هنگی موسیقی زنده سازمان اقتصادی، مقررات دولتی و ارزش فرکنند تا پیچیدگی هایمحققان صرفاً سعی می

را درک کنند )جدای از ارتباطات بسیار پیچیده آن با ضبط و پخش اینترنتی(. متقابال، ارتباط بین موسیقی 

]اعضای گروهها و طرفداران[  های پرهزینه و تورهای پیوندهای مجددپسند و سالمندی نسبت به کنسرتعامه

درباره گروههای رقص و نوازندگان جاز، محققان بر نقش تر است. از زمان مطالعه اولیة شیکاگو پیچیده

شناختی معاصر، مطالعات های جمعیتپسند در تعریف جوانی متمرکز شدند. با توجه به واقعیتموسیقی عامه

)نگاه  کندمربوط به سالمندی و بزرگسالی در موسیقی اصالحاتی ضروری را برای چنین آثاری پیشنهاد می
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(. در واقع هر چند 197؛ همچنین نک کیتلی 2013، بنت 2012بنت و هوتکینسون کنید به برای مثال 

پسند و جوانان های قرن بیستم را صرف ارتباطات بین موسیقی عامهشناسان بخش زیادی از تحلیلجامعه

گی پسند و ویژانداز بهتری از ارتباط بین موسیقی عامهکردند، مطالعاتی هم اکنون در حال رشد است که چشم

دهند: نوستالژی )برای مثال نگاه کنید به متفاوت، اما به همان اندازه اساسی از زندگی متأخر مدرن را ارائه می

 (.2009ب، بیسترولد و ون دایک  2007فریت 

 

 گیرینتیجه

 بر میزان باالی آثارشناسی موسیقی افزایش یافته است. افزونهای اخیر عالقه به جامعهبدون تردید در دهه

رود که بیان دارد بر خالف ماهیت به ظاهر پراکنده و جدا ( تا آنجا پیش می1: 2006) منتشر شده، مارتین

برجستگی  1990جدای پژوهش که از ابتدا ویژگی این حوزه از روزهای آغازین آن بوده است، از اواسط دهه 

ر واقع هدف مارتین کمک به ای چشمگیر شده است. دشناختی به موسیقی به شکل فزایندهرویکرد جامعه

( 155: 2211) خاص، مارشال استقرار و تثبیت این رویکرد متمایز است. نکته مشابهی را هر چند در یک زمینه

تر نزدیک «شناسیجریان اصلی جامعه»پسند باید به شناسی موسیقی عامهکند که جامعهگوید. وی اشاره میمی

شناختی به موسیقی ارائه انگیز درباره حفظ و تحکیم رویکردهای جامعه( نیز موردی تأمل بر2011شود. پریور)

 ، بخش ششم(.2010، روی و دوود 2008)همچنین نک بنت  دهدمی

ای از تبلور یا حداقل تمایل برای چنین چیزی است، شناسی موسیقی درجهاما اگر نشانة دانش نوپیدای جامعه

ها و ها، روشزمان تکثیر نظریهشناختی، همجامعه-نش موسیقاییما در این نوشتار نشان دادیم که ویژگی بی

مباحثات است. این درست است ولی نه صرفا بر حسب عناوین مختلفی که در باال طرح شد. ضروری است 

های فیلترینگ اطالعات دیجیتال اشاره کنیم که با و نظام «هاکالن داده»تا همچنین به تحوالت اخیر در 

ها، )همچنین در فیلم های فرعی در موسیقیبینی ترجیحات و اولویتهای مختلف به پیشگوریتمکارگیری البه

های جدید برای ترسیم پردازند. چنین تحوالتی نه تنها امکانشنونده می کنونیکتب و غیره( بر اساس رفتار 

های جدیدی برای انکند بلکه همچنین امکهای گوش دادن را مطرح میالگوهای ذائقه موسیقایی و شیوه

های های جدید گوش کردن، نظمطور بالقوه به ظهور شیوهدهد و این بهمواجهه با موسیقی ارائه می



، ساویج و گایو 2009)نگاه کنید به تپر و هارگیتائی  دهدشناختی و اشکال سرمایه فرهنگی مجال میزیبایی

 (.2013، ویلف 2013، بیر و تایلور 2011

ها، به  آنچه به اصطالح علوم انسانی دیجیتال گفته آوری و تجزیه و تحلیل دادهبهی به جمعهای مشارهیافت

های اجرا های تاریخی در شیوهدست آوردن بینشی دربارة انتقالتوانند برای بهکه می شود، ارتباط دارد،می

اکنون در البراتوار موسیقی دیجیتال که هم 5شناسیموسیقی-کار گرفته شوند؛ همانطور که در به اصطالح فنوبه

(. یکی از پیشگامان مهم البراتوار، 2010؛ همچنین نگاه کنید به کوترل  dml.city.ac.uk) شودبررسی می

(، مرکز پژوهشی تاریخ و تحلیل موسیقی ضبط AHRC) شورای تحقیقات هنر و علوم انسانی

د که قادر به دیجیتالی کردن، تصویری کردن و مقایسه (، بود و نرم افزارهایی را گسترش داCHARMشده)

ها بودند تا بدین وسیله عناصر سبک را هم در طول زمان و هم در بخشی از زمان تعداد باالیی از ضبط

(. یکی از آثار چنین تالشی کمک به استقرار پارادایم 221: 2009)کوک  شناسایی و توصیف کنند

 های آماری تمرکز داشتتاریخ موسیقی به مثابة هنر اجرا و کمتر بر دادهشناختی بود که بیشتر بر موسیقی

(. به یک معنا، البراتوار موسیقی دیجیتال کار مرکز پژوهشی تاریخ و تحلیل موسیقی 2014)همچنین نک کوک 

ه سطح ، بترهای کالنتر یعنی مجموعه دادههای موسیقی در مقیاس بزرگضبط شده را با استفاده از مجموعه

تعریف  17«دورخوانی»های این رویکرد در علوم انسانی دیجیتال که برخی اوقات باالتری ارتقا داد. امکان

طور عمده در قلمرو مطالعات ادبی استقرار یافت که در شود به شکل وسیعی گسترش یافته است، اما بهمی

شناختی است که یک رویکرد روش (. دورخوانی2013)نک مورتی  های مشابهی ایجاد شدآن از ابتدا روش

)رویکرد معمول  کند نه به عنوان تحلیل هرمنوتیکی دقیق از متون خاصبه تاریخ مصنوعات فرهنگی نگاه می

 های مختلف.علوم انسانی( بلکه بیشتر به عنوان گردآوری و تحلیل دیجیتال انبوهی از داده

شامل چرخشی احتمالی بعد از  «جدید»ای اجتماعی هسایر تحوالت مرتبط با علوم انسانی دیجیتال و داده

)یا حداقل ترکیبی( است. چنین احتمالی در  های کمّیها ارجحیت تحقیق کیفی به سوی عرصه روشدهه

، روش مورد عالقه بوردیو، همچنین نگاه کنید به بنت و MCA) 18اهمیت پیوستة تحلیل تناظر چندگانه

؛ کروزلی، مک اندرو و ویداپ 2014)کروزلی  شبکه اجتماعی (، و همچنین رشد تحلیل2009همکاران، 

)در دست انتشار(، همچنین نگاه کنید به بخش پنجم و ششم( مشهود است. هر  ، مک اندرو و اورتی2014
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اند. به راستی، مشاهده نتیجه ارتباط بین علوم کدام از این رویکردها مناقشات خاص خودشان را ایجاد کرده

شود )ساویج نامیده می »هاحیات اجتماعی روش»شناختی و آنچه جامعه-بینش موسیقایی انسانی دیجیتال،

 (، هنوز قابل انتظار خواهد بود.2013

دهند، تنوع رویکردها های پژوهشی فعلی به روشنی نشان میگیریبا این وجود، آنچه در حال حاضر جهت

حول تعامل امر اجتماعی و امر موسیقایی است. این تنوع هم ارزشمند و هم مقبول است؛ چرا که دامنه و برد 

ای بودن است که رشتهو بین دهد. اما همچنین بیانگر رشد نفوذپذیریشناسی موسیقی را گسترش میجامعه

و این معنی را دربر دارد که تعیین دقیق نقطه پایانِ جامعه آید ویژگی مطالعات آکادمیک فرهنگ به حساب می

  شناسی موسیقی و آغاز سایر رویکردهای علوم انسانی و اجتماعی دشوار است.

های پراکنده و جدا جدا،  قرن ه پژوهششود: اگر پس از یک سدگیری طنزگونه منجر میاین امر به یک نتیجه

شناختی به موسیقی آشکار شده است، ممکن ای است که در آن برجستگی رویکرد جامعهبیست و یکم برهه

نسبت به موسیقی دیگر  شناختینیاز به یک رویکرد متمایز جامعهای باشد که در آن است در عین حال، برهه

 چندان واضح و مشخص نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 پی نوشت ها:

  

 

  (.129 – 1983) کنیمما در اینجا از دالهاوس نقل و خالصه می 1
 مصنوع یا ساخت جامعه می داند.م.اثر موسیقایی را  2
برای اثر موسیقایی استقالل قائل است. اثر هنری را یک واقعیت تجربی معین می بیند و بیشتر تالش دارد تا شرایط اجتماعی اثر هنری  3

 را توضیح دهد. م.
نیدن موسیقی مورد استفاده قرار می جنبه های مادی موسیقی به هر ابزار یا وسیله ای اشاره دارد که برای مثال برای پخش یا ش 44

گیرد.م. جنبه های مادی موسیقی به هر ابزار یا وسیله ای اشاره دارد که برای مثال برای پخش یا شنیدن موسیقی مورد استفاده قرار می 

 گیرد.م.
5:Phonomusicology  های تولید این اصطالح را استفان کوترل بکار برده است و منظور وی مطالعه موسیقی ضبط شده شامل زمینه

 و الگوهای مصرف آن است.م.

                                                           


