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 شگفتار یپ

رده کدا نیروزمره پ یدر زندگ یتیاهمن یچننیا یقیموسخ، یاز تار  یانقطهچ یدر ه
ه کستم است یه تنها در قرن بک دهدیمنشان  یقیموس یفرهنگخ یتار به وتاه ک یاست. نگاه

جا  در همه تنهانهروزمره مردم جهان شده است.  یوارد زندگ یا ین گستردگیچنبا  یقیموس
متعدد  یهاه آلبومک، بلرسدیم گوشبه  یقیموس( ها، متروها و فروشگاههایسک)در تا 
 کیالسک یقیموسد. شویمافت ینوجوانان و جوانان  وسایلان یدر منازل و در م یقیموس

ب جوان و پر شر و یرقبا وه و عظمتشان کهمه شبا ( یشرق یشورهاک)در  ی)در غرب( و سنت
ن یان ایم ییندهایفرا، حالنیبااز را دارد. یهمه چ کتمل یه ادعاکاند مواجه شده یشور

 یقیموستا اند آمده یو بوچل یر پاواروتینظ ید آمده است. خوانندگانیهنه پدکنو و آن 
از گفتگو  یاتازه ق دور ین طریاجرا و از ا پسندمردم وهیو ش کسببا را  ییم اپرایوه و فخکباش
 نند.کرا شروع  پسندمردم و  کیالسک یقیموسان یرقابت( ما ی)

موسیقی بخش اعظم ا یآ د.دانینم یسکرقم خواهد خورد،  چگونه ندهیه آکن یا
 یخ فرهنگ بشریموزه تار به ن، کاعصاب خردخراش و  گوش یصوت عنوانبه پسندمردم

آن،  یاز عناصر اصل یکی عنوانبه یقیموسو  پسندمردم فرهنگا یخواهد رفت؟ آ
ها بدان وابسته  ت ملتید و هوشویم دهینام کیالسکه ک یراثیم یبر تمام شیازپشیب

در ژه یوبه ،پسندموسیقی مردمحاضر، صنعت پرسود  افت؟ در حالیاست، سلطه خواهد 



 پسند || درآمدی بر موسیقی مردم   ۲
ن ی. ادهدیمد خود ادامه یتولبه  شتر یبشتاب هرچه با ، ییاکیآمر و  ییاروپا یشورهاک

نده یرار فزاکتبا ست. اما، هر چه هست یجا ادامه خواهد شد، معلوم نکتا  یسودده
 ست.ینانتظار دور از  یزدگدل ینوع شیدایان پکام ی، اشعار و ملودهاستاره

 یقیموسبه د، توجه ینمایممهم  پسندمردم محققان فرهنگ یدر حال حاضر برا آنچه
فرهنگ جوانان است. ژه یوبه ،پسندمردم فرهنگ یاز عناصر اصل یکی عنوانبه پسندمردم
.  یعنی پسندموسیقی مردمن، شناخت یبنابرا شناخت فرهنگ جوانان در جوامع معاصر
ن مختلف یدر سن یست و افرادیخاص جوانان هم ن گر ید پسندموسیقی مردم، حالنیباا
 .روندیم شمار به  یقیموسن یا دارانطرفاز 

ران یست، در ایامل نک طور  بهها آن طرح یتاب جاکن یه در اکل مختلف یدالبه 
، یفرهنگد مطالعات یمتر از دکخاص  طور  به پسندموسیقی مردمل و ک طور  به یقیموس

ه در کمبود سبب شده است کن ی. ااستشده  یبررسی انسانعلوم گر یدو  یشناسجامعه
ننده ک   و گاه گمراه یلک یهاقضاوتبه ، تنها پسندموسیقی مردمژه یوبه ،یقیمورد موس

ه کد ینمایم یضرور پسندموسیقی مردمبه اقبال روزافزون جوانان  بهباتوجهبسنده شود. 
موسیقی به ه ک ین مورد وجود داشته باشد. ابتذالیدر ا یشناخت علم یهاحداقل
به  یقیموسن یا کیادمکآ  یبر سر راه بررس یجد ید، مانعشویمنسبت داده  پسندمردم
و خوب درباره  یتاب مقدماتکچهار سال گذشته چند ا یسه  ی، طحالنیباا. رودیم شمار 

به ن باره رو یدر ا یعلم یهاف شده است. تعداد مقالهیتألا یترجمه و  پسندموسیقی مردم
 یمداح دربارۀبحث  یبرا گذشته هایه در سالک یاتازه یفضابا ژه یوبه است.ش یافزا

موسیقی ار گشت. کآش شیازپشیب ن بارهیدر ا یوبررسبحثجاد شد، لزوم یپاپ! ا
ن امر لزوم نگارش و یده است و ایچی، پدیآیم نظر به امر  یدر باده ک آن ش از یب پسندمردم

 .سازدیم ار کرا آش خصوصنیدرامتعدد  یهاتابکترجمه 

از  یمقدمات یکدر هاهیم و نظریاز مفاه یمدد طرح برخبه ه کآن است  یتاب در پکن یا
 یقیموسن یا دربارۀق یتحقبه  مندعالقهه ک یان و محققانیدانشجو یارا بر یقیموسن یا

روشن ساختن همه مسائل  ین حجم برایابا  یتابکاست،  یهیهستند، فراهم آورد. بد
ن یامل اکرشد و ت یخیدقت تار با ه ک ییهاتابکست. هنوز ین یافک پسندموسیقی مردم

 هاانیجراز  یا ، طرح خالصهرو نیازا. اندنشده منتشر  یرند، در زبان فارسیگ یرا پ یقیموس
به  یقیموسن یا دربارۀرا  یمنظم اطالعات صورتبهد تا خواننده ینمایم یم ضروریو مفاه



 ۳|     پیشگفتار  |
 دست آورد.

با را  ان،یدانشجوژه یوبه تا خواننده،اند م شدهیتنظ یا وهیشبه تاب ک یهافصل
موسیقی ف یآشنا سازند. در فصل اول، تعر از یموردنم یو مفاه یخیاز اطالعات تار  یحداقل
ن یاز ا یمقدمات هرچند یفین فصل، تالش شده است تا تعریآمده است. در ا پسندمردم
اختصار تمام ا ب پسندمردم یقیموسخچه یتار ، فصل دومدست داده شود. در به  یقیموس
 یایدر دن یقیموسن ین ایوکت بهباتوجه شتر یبخچه ین تار یده شده است. ایشکر یتصوبه 

 شور،کن دو یه واقعًا در اکآن است  یدیکتأ ن یل چنین نوشته شده است. دلکیانگلوآمر
گسترش  مدد صنعت ضبطبه ل گرفت و کش پسندموسیقی مردمه کا، بود کیآمرژه یوبه
به افت. فصل سوم ی ا و اروپا راهکیروزمره مردم آمر یدرون زندگبه افت و یسابقه  یب
 ۴ یهافصل یبرا یافصل مقدمه نید. اپردازیم پسندموسیقی مردمبه  ینظر یردهاکیرو
ند. پردازیم پسندموسیقی مردم دربارۀمطرح  یهاهیاز نظر یطرح برخبه ه کاست  7تا 

ه ک ندک یم ن بحثیو از ا یمخاطب را بررسبا و رابطه آن  پسندموسیقی مردمفصل چهارم 
 گر ید یفعال. فصل پنجم از نگاها یمنفعل است  یموجود پسندموسیقی مردممخاطب ا یآ

. مفهوم صنعت فرهنگ آدورنو و دهدیمقرار  یرا مورد بررس پسندموسیقی مردمد( ی)تول
دو  عنوانبه تیت و جنسین فصل است. در فصل ششم هویا یزکبحث مر یمنتقدان و

به فصل هفتم اند. مطرح شده پسندموسیقی مردم یفرهنگمطالعات  یبرا یمفهوم محور
فصل چهارم مرتبط با ن فصل یا یه محتواکن یابا د. پردازیم پسندموسیقی مردممصرف 

به ه کن فصل یاز ا یز، بخشیشده است. ن کیکبحث از آن تف یل گستردگیدلبه است، اما 
شده  منتقل فصل هشتمبه بر آن،  دیکتأ ت و یل اهمیدلبه و مرتبط است، یه بوردینظر

ران، همراه یدر ا یقیموس یهاگفتمان دربارۀ یاتکازدهم نینهم، دهم و  یهااست. در فصل
 پاپ آمده است. یو مداح یرانیا پسندموسیقی مردمبه  یااشارهبا 

گرچه،   طور  به پسندموسیقی مردمعام و  طور  به یرانیا یقیموس دربارۀ یوبررسبحثا
خ تحول یو نگارش تار  شتر یبقات یست و مستلزم تحقین یاار چندان سادهکران یخاص در ا

 یقات علمیتحقبه  یتاب بتواند تا حدودکن یه اکد است ی، امدرهرحالن آن است، یوکو ت
 ند.ک کمکران یدر ا پسندموسیقی مردمدرباره 

 یوثرکمسعود 





 

 بر ویراست دوم ییادداشت

، در بخش دوم، سه فصل دیگر به کتاب افزوده شده است:  درویراست دوم کتاب حاضر
پسند و آدورنو، هایدگر و معنای موسیقی. شناسی موسیقی مردممداحی پساانقالبی، نشانه

پردازند که ممکن است به کار پسند میهای دیگری از موسیقی مردماین سه فصل به جنبه
یشتر در این باره عالقمند هستند. از زمان چاپ نخست کتاب که به پژوهش ببیاید کسانی 

پسند در ایران مصرف موسیقی مردم ۀهای تجربی بسیاری دربارپژوهش 1386در سال 
موسیقی  ۀصورت گرفته است؛ با این حال، هنوز جای متون نظری و تاریخی دربار

دن این خالء داشته پسند خالی است. امید است که این کتاب سهمی کوچک در پر کرمردم
کار همچنان باشد و   پسند بیاید.پژوهشگران و عالقمندان موسیقی مردمدانشجویان، به 
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