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ABSTRACT 

Adolescence is associated with changes in one’s life including his/her behavior, emotions, and 

mood. One of the issues less studied about adolescents is how they deal with and receive music. 

Adolescents raised in the religious environment experience challenges in the process of 

consuming music, with girls finding themselves in a more complex situation. The main purpose 

of this study is to study adolescent girls' perceptions of music consumption considering their 

well-being in the religious cultural context. Questions such as: how do they look at the music 

they consume, what factors affect their perception of it, how they think about music from a 

religious point of view and how they approach music according to their religious background, 

are among the research questions.   To answer and finding the factors affecting the reception of 

music by adolescent girls with religious cultural backgrounds, unstructured interviews were 

conducted with 23 adolescent girls who have grown up in religious cultural backgrounds and 

studying in schools with a religious educational approach.  Based on the analysis, 4 

comprehensive themes on central issue of this research were identified and it was found that 

adolescent girls' perception of music is influenced by family, society and how they look at 

religion, even some see music in the same light as they view religious eulogies. 
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INTRODUCTION  

Adolescence is associated with changes in one’s life including his/her behavior, 
emotions, and mood. One of the issues less studied about adolescents is how 
they deal with and receive music. As Anastasi points out, many adolescents 
suffering from a desperate need for connectedness, for a sense of belonging, 
find themselves in this position. They have an intense need to feel loved and 
accepted. They desperately seek love and acceptance but often lack the means 
to attain it. Adolescents need to express their pain and suffering in order for 
healing to take place, but first they must have language and opportunity for 
this expression. In fact, adolescents need to establish meaningful connections 
with others in order to conquer the traumas of shame that are commonly 
experienced in early adolescence (Anastasi, 2005: 303). Although adolescents 
are often described as moody in nature, rebellious, and self-absorbed, these 
kinds of ‘storm and stress’ interpretations have not been consistently 
identified across cultures (McFerran, 2011, 97-98). The adolescents listen to 
music in order to achieve a variety of goals. These goals can be conceived as 
socially or emotionally driven (Miranda, 2013). Music may reduce loneliness 
and act as social surrogate for a friend (Schäfer et. al., 2020). Their research 
results showed a significant reduction of loneliness and a relevant rise in 
empathy and mood due to listening to self-selected music, irrespective of the 
listener’s mood or the applied listening strategy, which suggests that private 
musical engagement in general can provide mood-repair and a sense of 
connection. 

Adolescents raised in the context of religious culture experience challenges 
in the process of consuming music, in which adolescent girls find themselves in 
a more complex position. This paper has focused on this complex position 

PURPOSE 

The main purpose of this study is to study adolescent girls' perceptions of 
music consumption and their attitudes toward music, considering their well-
being in the religious cultural context. Questions such as: how do they look at 
the music they consume, what factors affect their perception of it, how they 
think about music from a religious point of view and how they approach music 
according to their religious background, are among the research questions. 

METHODOLOGY 

To answer the research questions and finding the factors affecting the reception of 
music by adolescent girls with religious, cultural backgrounds, semi-structured 
qualitative interviews were used to collect data. Interviews were conducted with 
23 adolescent girls who have grown up in religious cultural backgrounds and 
studying in religious schools. Using the thematic analysis method, and open coding, 
basic, organizing and comprehensive themes regarding the reception of the 
mentioned girls about music were extracted. 
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FINDINGS 

The data obtained from the interviews with teenagers with religious 
backgrounds were categorized and 4 main themes were extracted. The 
findings show that the studied adolescent girls were affected by the family, 
society and their approach to the religion and some of them considered the 
religious singing as music. Most of the studied teenagers consumed the music 
for better feelings. Some of them listened to music for fantasizing. As the music 
is not a visual media material (content), fantasizing through listening to music 
was so easy. Some of the adolescents did not listen to Iranian pop music 
because they found them disappointing. So, they listened to encouraging and 
inspiring music, including foreign music such as K-pop. Some of research 
informants referred to music as a mean to strengthen their sustenance to fulfill 
their daily affairs, especially when they are engaged with boring or repetitive 
issues, the music helps them face such situations. 

As the research informants have lived in religious backgrounds, the religion 
approach toward music is important to them. But they interpret the religion 
instance toward the music according to their understandings of religious 
teachings. A group of them considered the music as contradictory to religion 
and avoided listening to any music. Another group of informants saw no 
contradiction between the religion and the music. They believed that one can 
be religious even while listening to the music.     

CONCLUSION 

Adolescent girls studied in this research critically interpret whatever they face 
in their cultural context. So, they resist some of the cultural and religious 
teachings and doubt on some including the relation between the religion and 
the music. They negotiate between their religious belief and new cultural and 
music choices.    

NOVELTY 

The research accomplished in this paper specifically focused on the one of 
issues which the previous researches had either ignored or paid little attention 
in their analyses on the reception of adolescent’s media consumption and 
reception, especially in qualitative researches on teenagers and adolescents in 
Iran with religious backgrounds. The authors of this paper have tried to 
describe this issue based on the perceptions and interpretations and lived 
experiences of the adolescents with religious backgrounds.   
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 یپژوهش مقاله

 ران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی ت دخت دریاف 
 

ینب خرمی ، 1عبدالله بیچرانلو  2شادز
   20/05/1401پذیرش:      ؛29/01/1401دریافت: 

 چکیده
ها همراه استتت. اقتئتتاخاص ختتا  عواطف و نگرش  نوجوانی با تغییراتی در زندگی از جمله تغییر در رفتار،

ییراتی که با خود در جسم و جان نوجوان در پی دارد، نوجوانی را به یک دوره پیچیده غتاین دوره نظیر بلوغ و  
استتت، است. یکی از مساخلی که در مورد قشرهایی از نوجوانان کمتر مطالعتته شدهکننده تبدیل کردهو تعیین

فته در بافتتت ایها از مصرف موسیقی است. در این میان، دختران نوجوان پرورش نحوۀ مواجهه و دریافت آن
تری ها را در وضعیت پیچیتتدهکنند که آنهایی را در فرایند مصرف موسیقی تجربه میفرهنگی دینی، چالش

دهد. هدف اصلی این مقاله، مطالعٔه دریافت دختران نوجوان از مصتترف موستتیقی و شتتیؤه نگتترش قرار می
هایی است. مقالتته در پتتی پاستتؤ بتته ستت ا  ها در بافت فرهنگی دینیها به موسیقی، با توجه به زیست آنآن

شرح است: اینکه دختران زیسته در بافت فرهنگی دینی چه دریافتی از موسیقی مصرفی ختتود دارنتتد  بدین
ها از مصتترف موستتیقی متت ؟ر استتت  از منظتتر دینتتی چگونتته در متتورد موستتیقی چه عواملی بر دریافت آن

ها و شوند  برای پاسؤ به ایتتن پرستتشبا موسیقی مواجه می هاندیشند و با توجه به زمینٔه دینی خود چگون می
نفتتر از   2۳یافتن عوامل م ؟ر بر دریافت دختران نوجوان دارای زمینٔه فرهنگی دینی از مصرف موستتیقی، بتتا  

دختران نوجوان، که در زمینٔه فرهنگی دینی رشدیافته و در متتدارس دارای رویکتترد آموزشتتی دینتتی تحصتتیل 
تحلیل مئمون و کدگذاری باز، مئامین پایه، با استفاده از روش  ساختارنیافته انجام شد.  مصاحبه کنند،می

هتتای دهنده و فراگیر درخصو  دریافت دختران مذکور از موسیقی استخراج شد. بر اساس تحلیلسازمان
دریافتتت  ها نشتتان داد کتتهمئمون فراگیر حو  مسئلۀ محوری این مقاله شناسایی شتتد. یافتتته  4شده،  انجام

مثابتتۀ دختران نوجوان از موسیقی، متأ؟ر از خانواده، جامعه و نوع نگاه به دین است و برخی نیز به متتداحی به
 کنند.موسیقی نگاه می
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 مقدمه . 1

رهنگی، امتتری بستتیار رایتت  مثابۀ نمودی از مصرف فمصرف موسیقی در میان نوجوانان، به
موضوع، دامتتن زده و بستتیاری از نوجوانتتان بتتا یز به این  شدن نایاست و تشدید روند رسانه

های دیجیتا  مشتتابه ماننتتد تبلتتت و های هوشمند و دیگر ابزار و فناوریگیری از گوشی بهره
ط با دیگتتران دهند. »بسیاری از نوجوانان نیاز شدیدی به ارتباتاپ، به موسیقی گوش می لپ 

آنهتتا ختتود را در موقعیتتت تنهتتایی دارند، آنها به نوعی احساس تعلق نیازمندند. بستتیاری از 
شدص نیاز به دوست داشته شدن و پذیرفته شدن دارند اما اغلب رو، بهاینبینند و ازشدید می 

تا بتته آرامتتش  اند. نوجوانان نیاز دارند که درد و رن  خود را بیان کننددر دستیابی به آن ناکام
و رن  خود را داشته باشند. در واقع، برسند، اما پیش از هر چیز باید زبان و فرصت بیان درد 

نوجوانان باید ارتباطاص معناداری را با دیگران برقرار کنند تا بر ترومای شتترم، کتته در اوایتتل 
ان، اغلتتب (. اگرچه نوجوانتت ۳0۳، 2005کنند، غلبه یابند«)آناستاسی، نوجوانی  تجربه می 

اعتنایی در طور چشمگیر و قابلشوند، این نوع تعابیر طوفانی بهگر تلقی می سرکش و طغیان 
(. مصتترف موستتیقی 97-98،  2011فران،  های مختلف شناسایی نشده است )مکفرهنگ

( نشتتان داده 2020برای نوجوانان کارکردهای گوناگونی دارد. تحقیقاص شافر و همکتتاران )
دهند. موستتیقی اهداف اجتماعی و عاطفی مختلفی به موسیقی گوش می   است نوجوانان با

واند در کاهش احساس تنهتتایی نقتتش مهمتتی را ایفتتا کنتتد و در نقتتش یتتک دوستتت و تمی 
 همنشین صمیمی، نوجوان را از تنهایی خارج کند و احوا  خوشی را در آنها ایجاد نماید.

کتته بتتا شتتنیدن آنهتتا احستتاس هویتتت    دهند هایی گوش می بسیاری از نوجوانان به موسیقی » 
به این دورٔه گذار نوجوانی به جتتوانی آنهتتا تعریتتف بهتتتری    ها کنند این موسیقی کنند و فکر می می 
کننتتد.  کنند دربارٔه یکدیگر قئاوص می هایی که گوش می بخشند. نوجوانان بر اساس موسیقی می 

ود دارنتتد، یکستتان باشتتند،  کننتتد بتتا دوستتتانی کتته در اطتتراف ختت هایی که گوش می اگر موسیقی 
شتتود و بتتا پتتذیرش  ود در آنهتتا تقویتتت می احساس عئویت و پیوند با گروهی از همستتا ن ختت 

شتتوند. در واقتتع، همچتتون بستتیاری از تولیتتداص  بیشتری هم از جانب این همسا ن مواجتته می 
ترک  ویژه نوجوانان با مصرف موسیقی، از یک ادبیاص و موضتتوع مشتت ای دیگر، مخاطبان به رسانه 

 (. 10۳-102،  1۳9۳« )بیچرانلو،  شوند برای در میان گذاشتن با دیگران برخوردار می 
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هایی از منتتدی آنهتتا بتته گونتتهمواجهٔه روزمره با دختران نوجوان و ابراز شتتیفتگی وعهقه
گریخته از دخترانی که در زمینٔه فرهنگی دینی های جستهموسیقی و نیز شنیدن برخی روایت 

ه نظتتر ند، جرقٔه اولیٔه این تحقیق را در ذهن نگارندگان روشن کرد؛ چراکه بپرورش یافته بود
های این نوجوانان از مصرف و دریافت موسیقی، چندان نقل و شنیده نشده رسید روایت می 

مند است تجربیتتاتی نتتو را رقتتم بزنتتد؛ از ایتتن رو وجوگر اغلب عهقهاست. نوجوان جست 
های زمانی کوتاه رو آورد. از طرف کم در بازه دست ممکن است به مصرف هر نوع موسیقی  

هتتای نوجوانتتان، و بتته صتتورص های حاکم بر جامعۀ ایران بر نگرش دیگر، چارچوب ارزش
خا  دختران نوجوان ایرانی، به دلیل زمینٔه فرهنگتتی اجتمتتاعی )جامعتتٔه دینتتی بتتا پیشتتینٔه 

کشور در تلقی از زنان از های گفتمان غالب و رسمی جاری در مدار( و ویژگی فرهنگ سنت 
رستتد تأ؟یرگذار است. بنابراین، بتته نظتتر متتی   هاجمله دختران و در نوع مصرف و دریافت آن 

 جهان آنهتتا،دختران نوجتتوان ایرانتتی زیستتته در بافتتت فرهنگتتی ختتا  محتتی  بتتر زیستتت 
رو، دریافتتت دختتتران نوجتتوان دارای ایتتنهای متفاوتی از مصرف موسیقی دارند. ازدریافت 

هتتا و رسد نگرش ر می های دیگر دارد. به نظینٔه مذهبی از موسیقی، ابعاد متفاوتی از گروهزم 
هایشان از رویکردهای دینتتی، بتته باورهای دینی و نوع برداشت غالب این دختران و خانواده

ها، ابهاماص و ها در بدو امر با مساخل، پرسششود که آن ویژه فقهی به موسیقی، موجب می 
در مصرف موسیقی مواجه شوند که این مسئله در چگونگی مصتترف موستتیقی هایی  چالش

کند. عهقه و گرایش بسیاری از دختران نوجوان به موسیقی از یتتک   آنان نمود پیدا می توس 
طرف، و نوع رویکرد دینی حاکم بر تربیت خانوادگی و نیز فئای جاری در متتدارس دارای 

دهتتد کتته ایطی را در برابر ایتتن نوجوانتتان قتترار می آموزان، شررویکرد دینی در پرورش دانش
گیری آنهتتا ها و تصتتمیمهایشان در مورد مصرف موسیقی، انتخابیافت برآیند تفسیرها و در

هایی پردامنه از عتتدم مصتترف موستتیقی تتتا کند؛ انتخابدر مواجهه با موسیقی را تعیین می 
 هاپرستتشایتتن  ش شده استتت بتته  رو، در این تحقیق تهاینموسیقی. از  1مصرف چندخوارهٔ 

زیسته در بافت فرهنگِی دینی چه دریافتی از موسیقی مصرفی خود   دختران   پاسؤ داده شود:
ها از مصرف موسیقی م ؟ر است  دختران زیسته در بافت چه عواملی بر دریافت آن  دارند 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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د چگونتته بتتا اندیشند و با توجه به زمینٔه دینی خوفرهنگِی دینی چگونه در مورد موسیقی می 
 شوند موسیقی مواجه می 

 
 ژوهش . پیشینٔه پ2

ویژه در میان نوجوانتتان و جوانتتان و تحقیقاص متعددی در زمینٔه مصرف موسیقی در ایران به
مثابه یتتک است. مطالعٔه موسیقی به  زمینه انجام شدهجنسیتی دخیل در این  تعوامل فرهنگی 

ن پدیده در قالب نوع و میزان مصرف موسیقی، پدیده اجتماعی و تحلیل واکنش جوانان به ای
ی پتتاپ« انجتتام شتتده استتت. در مقالۀ »جوانان و هنجارهای رستتمی و غیررستتمی موستتیق
غیرمجاز و مجتتاز بتتا توجتته بتته نویسندگان این مقاله با مطالعٔه جایگاه دو نوع موسیقی پاپ 

ین دو نوع موسیقی ( د یل توجه جوانان اصفهان به ا1۳81دورۀ زمانی اجرای تحقیق )سا   
ز گتترایش دهد که جوانان به موسیقی پتتاپ غیرمجتتااند. این تحقیق نشان می را مطالعه کرده

 (.1۳85دانند )قاسمی و میرزایی، بیشتری دارند و آن را شادتر از نوع مجاز آن می 
فرهنگی مرتب  تهمچنین در مقاله »جوانان و موسیقی پاپ: بررسی در عوامل اجتماعی 

دنبا  مطالعتته در معلم به موسیقی پاپ« نویسندگان بهش دانشجویان دانشگاه تربیت با گرای
شناختی موسیقی و عوامل اجتماعی گرایش جوانتتان بتته موستتیقی پتتاپ یای جامعهمورد زوا

دهد که رابطٔه مثبتی میان سرمایۀ فرهنگتتی و گتترایش بتته ین مطالعه نشان می اند. نتای  ابوده
داری و گرایش بتته موستتیقی پتتاپ این در حالی است که میان دین  موسیقی پاپ وجود دارد.

کند که گرایش بیشتر به موسیقی ن این مقاله بیان می داری موجود نیست. همچنیرابطه معنی 
شده در خارج از کشتتور استتت )ودادهیتتر و خلی ضب پاپ داخلی و سپس موسیقی پاپ دا

 (.1۳90همکاران، 
خوانش در ایران«.   مخاطبان فعا : نگاهی به مطالعاصدر مقالٔه »ایدخولوژی مقاومت و  

شتتده در مطالعتتاص ختتوانش، های مطالعهنویسندگان در توضیح نحؤه توزیع فراوانی رستتانه
های ه دلیل مهحظاص دینی اساسًا در رستتانهکنند که بموسیقی را دارای مهجوریت تلقی می 

استتت روی آن تحقیق صورص نگرفتهداخلی فئایی برای آن در نظر گرفته نشده و چندان بر  
 (.1۳94)کاظمی و حاج محمدحسینی، 
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کهم بر سهمت معنوی نوجوانان دختر شهر شیراز« مقاله »ا؟ربخشی موسیقی آرام و بی 
 بر سهمت معنتتوی دختتتران نوجتتوان صتتورص گرفتتته  در راستای بررسی ا؟ربخشی موسیقی 
استتت. با گروه کنتتتر  صتتورص گرفته  آزمون پستآزمون است. این مقاله بر اساس روش پیش

وجوانتتان تأ؟یرگتتذار دهد موسیقی درمانی بتتر ستتهمت معنتتوی ننتای  این پژوهش نشان می 
افتتزایش ستتهمت   کهم بتته طتتور معنتتاداری باعتت  توان گفت موسیقی آرام و بی است و می 

 .(1۳95شود )حسینی و همکاران، معنوی دختران نوجوان مورد مطالعه در این مقاله می 
عنوان سوگواری شفابخش« محقتتق در مقالۀ »استفاده پسران نوجوان از موسیقی ایمو به

بخشتتی دردهتتای به کارکرد موسیقی ایمو ت که نوعی موسیقی در ژانتتر راک استتت ت در التیام
دیده فتتراهم کنتتد تتتا تواند محیطی را برای فرد رن است. موسیقی ایمو می رداختهنوجوانان پ

و توسعۀ واژگان برای توصیف درد خود کند. نتتتای  ایتتن پتتژوهش نشتتان شروع به فکرکردن  
مثابۀ دعا برای نوجوانان عمل کند و به او اجازه دهتتد تتتا بتتا تواند بهدهد این موسیقی می می 

 (.2005، 1رار کند )آناستاسی خدا بتواند ارتباط برق 
بتتا ستتن، جتتنس،  موسیقی کارکردهای گوناگونی برای افراد دارد. این کارکردها متناستتب 

دادن بتته فاوص باشد. در مقالۀ »گتتوش تواند متتجربه زیسته و بسیاری از متغیرهای دیگر می 
ارکردهتتای دادن به موستتیقی ککنند که گوش موسیقی در میان نوجوانان« نویسندگان بیان می 

عاطفی، رشدی و اجتماعی در نوجوانان دارد و مئتتامین غالتتب در اشتتعار موستتیقی پتتاپ 
بینی، رواب  انستتانی و عاشتتقانه س  نوجوانان بیانگر مساخلی چون هویت، جهان مصرفی تو

 (.2011و همکاران،  2است )تربوگت 
وسیقی چگونه مقاله »نقش موسیقی در رشد نوجوانان« به این مسئله پرداخته است که م 

تواند در رشد روانی اجتماعی نوجوانان نقش ایفا کند. برای این منظتتور، ستته بحتت  در می 
های مهتتم رشتتد پرتو تحقیقاص تجربی را مطالعه کرده استتت: او  آنکتته موستتیقی بتتر جنبتته

تواند یک عامل محافظ و یتتک عامتتل خطتتر گذارد؛ دوم آنکه موسیقی می ی نوجوانان تأ؟یر م 
عنوان یک جزء کمکی در پیشگیری و مداخله عمتتل تواند بهاینکه موسیقی می باشد؛ و سوم  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. Anastasi 

2. Ter Bogt 
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توانتتد موستتیقی می رشتتدی  .کند که تحقیق در مورد نقتتشمی   کند. سپس نویسنده استد  
ای به نیازهای روانی، اجتمتتاعی و فرهنگتتی روزمتتره نوجوانتتان معاصتتر ایجتتاد کنتتد دریچه

 (.201۳، 1)میراندا
های پیشین، تاکنون مطالعه مستقلی در مورد دریافت دختتتران نوجتتوان در میان پژوهش

لیتته ایتتن است؛ چراکه تلقی اوسیقی انجام نشدهزیسته در بافت فرهنگی دینی از مصرف مو
هایی را با موسیقی دارد، این تصور وجود دارد که اقشار است که زمینٔه فرهنگی دینی چالش

کنند، دریافت متفتتاوتی از مصتترف موستتیقی گوناگونی که در این زمینٔه فرهنگی زیست می 
یافت دختران نوجوان زیسته در دارند. این مطالعه درصدد بازگشایی افقی است که بتواند در

 تر کند.ینٔه فرهنگی را روشناین زم 
 

 نظریٔه دریافت  .3

 هاپیشینه و خاستگاه .1-3

مفهوم دریافت است. در ادامه به تشریح بوده،  مورد توجه  قاله  در این م یکی از مفاهیمی که  
متترور   های فلستتفی آن مفهوم دریافت پرداخته و به صورص اجمتتالی تاریخچتته و خاستتتگاه

دراک از مهمترین مساخلی است که در هرمنوتیک بتته چگونگی و جایگاه فهم و ا  است.شده
است اما در قتترن بیستتتم است. این موضوعاص مورد توجه محققان زیادی بودهآن توجه شده

های معروف آن در حتتوزٔه های دریافت پدید آمد که از شاخهتحولی بزرگ در مطالعه نظریه
گذاری شده و یاخوس پایهب کنستانس است. مکتب کنستانس توس  آیزر  ادبی و هنری مکت

 .(95، 1۳87)نامورمطلق، است و تأ؟یر زیادی بر هرمنوتیک قرن بیستم گذاشته
ترین موضوع مکتتتب کنستتتانس محستتوب شناسی دریافت، مهمهمچنین نظریٔه زیبایی 

ش از همه متأ؟ر از هرمنوتیک شود. یاخوس از شاگردان گادامر و مورخ ادبیاص است. او بیمی 
. یتتاخوس از زاویتته تتتاریخی بتته نظریتته دریافتتت نزدیتتک (99)همتتان،    ر است فلسفی گادام 

شتتود شناختی یک متن در طو  زمتتان منتقتتل می کند که ارزش زیبایی شود. وی بیان می می 
گتتذاران مکتتتب کنستتتانس، نظریتتٔه »افتتق یاخوس، از پایه  (.7،  201۳)لیوینگستون و َدس،  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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های تولیدکننده گفتمان اینکه به مطالعٔه ویژگی   تظار« را طرح کرد. طبق این نظریه به جایان
شود. در ایتتن تفکتتر، کننده گفتمان توجه می ها و افق انتظاراص دریافت توجه شود، به ویژگی 

 .(96، 1۳87)نامورمطلق،  گیرد معنا در مواجهٔه خواننده با متن شکل می 
فرهنگتتی،   کند کتته فهتتم شتتدن هتتر متتتناستد   می   روش   حقیقت ودر کتاب    1گادامر

کند. نویستتندگان ممکتتن استتت گیرد که آن متن را فهم می همواره از منظر کسی صورص می 
تردید هر متنی واجد ساختاری عینی استتت، لتتیکن معنتتا در نیاص خاصی داشته باشند و بی 

یرناپذیر ندارد(. در واقع، معنا زمرٔه اجزاء ذاتی متن نیست )به عبارص دیگر، معنا ماهیتی تغی
کیتتد ست که هر شخصی با خواندن متن آن را ایجتتاد می چیزی ا کنتتد. همچنتتین گتتادامر تأ

کند که متتتن و خواننتتده همیشتته در متتوقعیتی تتتاریخی و اجتمتتاعی بتتا یکتتدیگر مواجتته می 
ت بتته گذارد. وی معتقد اسشوند که این موضوع، در تعامل میان خواننده و متن تأ؟یر می می 

گتتادامر فراینتتد .  .شود.داوری قراخت می نداشت یا پیشپهمین سبب هر متنی همواره با پیش
هتتا« شتتود، »ادغتتام افقوگو بین خواننده و متن را که منجر به تولید معنتتای جدیتتد می گفت 

نامد. افق فهم خواننده )چارچوب ادراک یا مفروضاص او( بتتا »افتتق فهتتم« متتتن مواجتته می 
های فهتتم« معنا بر ا؟ر »ادغام افق  ای به وجود آمده بین این دو افق است کهشود. در فئمی 

 .(88-90، 1۳89از: استوری، نقل)به گرددایجاد می 
 

 نظریٔه دریافت در مطالعات فرهنگی. 2-3

دهنتتد نستتبت می  2طرح اولیٔه مطالعاص دریافت در علوم ارتباطاص را به مقاله استوارص ها 
که منجر به توجه پژوهشگران به خصوصتتیاص مخاطتتب و ای  مقاله  (؛1۳،  2008،  3)رقوان 

کنتتد بیتتان می   4طور که آ ستتوتاریپژوهی گردید. اما همان تغییر جهت مطالعاص مخاطب 
توان ذیل سه نستتل رویکردهای پژوهشی در پارادایم مخاطب فعا  و پژوهش دریافت را می 

 بندی کرد:طبقه
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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شده توستت  هتتا  رمزگشایی اراخهتد  رمزگذاریمخاطبان. م   نسل او ، رمزگشایی فردی
های تلویزیونی شد که در این رابطتته موجب انجام تحقیقاص تجربی پیرامون دریافت برنامه

است. این کتاب چهتتار دیوید مورلی آورده شده     ا؟رمخاطبان ملی  اولین پژوهش در کتاب  
 دهد.یید قرار می شده در ایدۀ ها  را مورد تأمد  رمزگشایی مطرح 

هتتای تجربتتی در حتتوزۀ دریافتتت، در نگاری مخاطب. با افزایش پژوهشنسل دوم، قوم
نگاری مخاطب را پارادایم کلی دریافت تغییراتی ایجاد شد که این تغییراص پارادایم کلی قوم

 رقم زد.

شناستتی زمتتانی نسل سوم، خوانش جمعی و گفتمانی مخاطبتتان. نتتوع جدیتتد مخاطب 
رد تردید قرار دادند. در نسل ستتوم هتتدف دستتتیابی بتته نگاری را موه برخی قوممطرح شد ک

ای معاصر است و تنها چگونگی برداشت یک مخاطب اهمیتتت نتتدارد. ایتتن فرهنگ رسانه
شتتده در نظتتر تر از تنها یک متن رمزگذاریای را وسیعنسل از رویکردها رسانه و پیام رسانه

شتتود، و بتته دنبتتا  جایگتتاه ت رمزگشایی  ری« قرار اسگیرد که توس  یک »اجتماع تفسیمی 
 1(. استتتنلی فتتیش150 -142، 1۳80فرهنگی رسانه در جهان معاصر است )آ ستتوتاری، 

(، با طرح این پرسش که آیا خواننده منبع معناست یا متن ، فرایند خوانش متتتون را 1980)
 در یک چارچوب گسترده اجتماعی قرار داد.

بردهایی بستتتگی دارد کتته خواننتتدگان بتتا فروضاص و راههر متن به م   از دیدگاه او اعتبار
گذارند. او بر این نظر است که همه دیگر اعئای یک اجتماع تفسیری خا  به اشتراک می 

 اند.های یک اجتماع تفسیری خا  مرتب ها و معانی یک متن به مفاهیم و طرحواره ارزش
رض بتتا یتتک  فتت ه بتتدون پیش جهت نیستند ک بر اساس نظر ها ، مخاطبان، منفعل و بدون    

-ای رو ای از فرضیاص قبلی با هر متن رسانه ها با مجموعه ای مواجه شوند؛ بلکه آن متن رسانه 
شوند. بنابراین، در نظر ها  این نکته حاخز اهمیت است که هر گتتروه نستتبت بتته یتتک  رو می به 

 (. 54،  1۳84ده،  زا کند )مهدی دهد و آن را تفسیر می ای چگونه واکنش نشان می پیام رسانه 
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 هال   تلویزیونی گفتمان  از رمزگشایی و رمزگذاری الگوی .1 شکل

 30 ،1389 استوری، منبع:

 
دهد، چرخٔه معنا ستته مرحلتته را ستتپری در الگویی که ها  از ارتباط تلویزیونی اراخه می 

ه نشتتده بتت کند. ابتدا تولیدکنندگان تلویزیونی توضیح خودشتتان را از یتتک واقعتته پردازشمی 
ها در فرض های فنی، پیشدهند. در این مرحله، مهارص گفتمان تلویزیونی اراخه می   صورص 

اندارکاران و تولیدکنندگان کند. بنابراین، دست مورد مخاطبان و ... ساختار تولید را فراهم می 
کنند که گفتمتتان چگونتته رمزگتتذاری شتتود؛ در دومتتین مرحلتته، برنامه تلویزیونی تعیین می 

یابند؛ و در نهایت، در مرحله سوم مخاطبان از برنامه ن و گفتمان تسل  می ری زبااعد صوقو
کنند. در این مرحله، مخاطب با ترجمان گفتمانی آن رویداد مواجه تولیدشده رمزگشایی می 

. الگوی مورد نظر ها  در مناسباص (۳1-۳۳، 1۳89)استوری،  است نه با یک رویداد خام
-رسد که همان سازوکارهای تبیتتیناری است و به نظر می نیز ج  موسیقی تولید و رمزگذاری  

یابد؛ چرا شده توس  ها  در مد  مذکور، در رمزگذاری و رمزگشایی از موسیقی تحقق می 
های هتتای برنامتتههتتا و ویژگی ای، از همتتان ظرفیت مثابه یک محصو  رستتانهکه موسیقی به

دهی به گفتمتتان مرحلٔه تولید و شکل یقی درمل موس کنندگان و عواتلویزیونی، چه برای تهیه
کنندگان موستتیقی در مرحلتتٔه مصتترف و شتتنیدن موستتیقی و موسیقی و چتته بتترای مصتترف 

 رمزگشایی از گفتمان آن برخوردارند.
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ای دارای فرض در تحلیل دریافت این است کتته متتتون رستتانهکند پیشآین انگ بیان می 
کند، متتتون معنتتا پیتتدا ای را دریافت می هن رساناطب متمعنای ؟ابتی نیستند و زمانی که مخ

کند که ای را بازتلقی می های رسانه. نظریٔه دریافت پیام(2۳2،  1۳9۳زاده،  )مهدی  کنندمی 
توانند معنای مختلفی داشته باشند و این مخاطتتب استتت کتته بتتا توجتته بتته متتتن پیتتام و می 

زند. ویندا  و همکتتاران ام می به پی  های فرهنگی خویش دست به تفسیر و معنابخشی زمینه
افتد، سر و کار دارد، یعنتتی بتتا ایتتن کنند: »نظریٔه دریافت با آنچه در عمل اتفاق می بیان می 

و   1)وینتتدا   کنتتد«آورد و آن را تفسیر می موضوع که گیرنده چگونه به محتوای معینی رو می 
 .(247، 1۳97همکاران، 

 گونه خهصه کرد:را ایندریافت نظریه  توان مفروضاص اساسی به طور کلی می 
 . مخاطب، فعا  و سازنده معناست؛1
کنتتد و در نتیجتته . مخاطب در مقابتتل معناهتتای مستتل  و ایتتدخولوژیک مقاومتتت می 2

 رمزگشایی او تقابلی خواهد بود؛

های اجتمتتاعی، فرهنگتتی و . رمزگشتتایی و دریافتتت مخاطتتب از ستتوابق و زمینتته۳
 پذیرد؛؟یر می های شخصی مخاطب تأنگرش 

 ای بیش از یک معنا دارد؛. هر متن رسانه4

 توانند تولید لذص کنند؛ها می . رسانه5

هتتای کیفتتی و عمیتتق استتتفاده نمتتود پژوهی  زم استتت از روش . بتترای مخاطتتب 6
 (.74-7۳، 1۳84زاده، )مهدی

ها یا اجتماعاص مثابه عئوی از جماعت پژوهی، مخاطب بهدر سنت مخاطب ،  در واقع
شود کتته راهبردهتتای گونتتاگونی را در مواجهتته بتتا متتتون ن در نظر گرفته می گوناگوفسیری  ت

گزینتتد. اعئتتای ایتتن اجتماعتتاص، تفستتیرهای ای از جملتته موستتیقی برمی مختلف رستتانه
هتتای کنند؛ چرا که آنهتتا از تجتتارب و موقعیت ای و فرهنگی اراخه می مشترکی از متون رسانه

 دارند.زیسته مشابه و مشترکی برخور

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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براساس رویکرد دریافت که شرح داده شتتد، دختتتران نوجتتوان زیستتته در بافتتت دینتتی، 
اند کتته دریافتتت معنتتای آنهتتا از نخست، اعئایی از اجتماعاص تفسیری در نظرگرفته شتتده

توانتتد ناشتتی از عئتتویت آنهتتا در ایتتن اجتماعتتاص تفستتیری، همچتتون گتتروه موسیقی می 
بر این اساس مفروض گرفته شده است که مچنین اشد. ههمسا ن، خانواده، دوستان و ... ب

ها بتته با توجه به تفاوص بافت فرهنگی دینی مورد نظر در این تحقیق، تفسیر و معنابخشی آن 
هتتا موسیقی دریافتی، تحت تأ؟یر بافت فرهنگتتی متفتتاوص و ختتا  زیستتتٔه آنهتتا باشتتد. آن 

ی دریافتتت و هبردهتتاقی، راهمچون اعئای هرگونه اجتماع تفسیری، در مواجهه بتتا موستتی
هتتایی بتتا رویکردهتتای فرهنگتتی ها در خانوادهگیرند. در واقع، آن کار می تفسیر متنوعی را به

اند که در گوش دادن به موسیقی یا عدم گتتوش دادن بتته آن و نیتتز در مصتترف خاصی زیسته
 مواجههرایند  ها و باورهایی برخوردارند که فآ ها، ایدههای مختلف موسیقی، از ارزشگونه

دهتتد. در واقتتع، متناستتب بتتا ستترمایٔه و دریافت معنا از موسیقی را تحت تأ؟یر خود قرار می 
فرهنگی خانواده، و سبک زندگی آنها، مصرف فرهنگی و نیز مواجهتتٔه معنتتایی نوجوانتتان بتتا 
تولیداص فرهنگی، از جمله موسیقی، متفاوص خواهد بود. همچنین این نوجوانتتان بتته مثابتته 

کنند که اولیای این مدارس نیز در مواجهه بتتا مصتترف دارسی تحصیل می ن در م آموزادانش
گیرند. افزون آموزان، از راهبردهایی فرهنگی، نظارتی و تربیتی بهره می موسیقی توس  دانش

هتتای تفستتیری همستتا ن و همتتا ن در بر این، نوجوانان متتورد نظتتر، عئتتوی از جماعت 
هتتا، هتتا و رویکردهتتای ایتتن جماعت ارزشهتتا،  ت بتتا هویمدارس خود هستند که متناسب  

 کنند.مواجهاص معنایی و دریافتی گوناگونی پیدا می 
 

 . روش 3

هتتا بتتا استتتفاده از مصتتاحبه استتت. دادهانجام شده  مطالعۀ حاضر با استفاده از روش کیفی  
اند. اگتتر دست آمده و سپس به وسیلۀ روش تحلیتتل مئتتمون، تحلیتتل شتتدهساختارنیافته به

گرفتتت، امکتتان ورود بتته ستتاختاریافته صتتورص می حبه به صورص ساختاریافته یتتا نیمهمصا
هتتای مناستتبی بتته و دادهاز این رها وجود نداشت و  های زیرین ذهنیت و تفکراص نمونه یه

شد که تتترس آمد. از طرف دیگر، شرای  مصاحبه نیز بایستی به صورتی آماده می دست نمی 
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شونده ا؟رگذار نباشد؛ به همتتین دلیتتل مصتتاحبه در مکتتان و حبهاز خانواده و مدرسه بر مصا
شوندگان جلتتب شتتود و تتتا جتتای ممکتتن فئتتای زمانی صورص گرفت که اعتماد مصاحبه

ها شتتوندهها فئایی امن تلقی شود تا جتتایی کتته برختتی از مصاحبهذهن نمونه  صاحبه درم 
انتتد و ایتتن فتتردی بتتازگو نکردهکنند را تا بتته حتتا  بتترای  اذعان کردند که مطالبی که بیان می 

معیار »اشتتباع نظتتری« را   1ها به فرایند مصاحبه بود. گلیزر و اشتراوس دهندٔه اعتماد آن نشان 
کننتتد کتته هتتا بیتتان می دهنتتد. آن آوری داده پیشنهاد می گیری و جمعنمونه  دادن بهبرای پایان 

روهی از موردها حاصل شود یابد که اشباع نظری یک مقوله یا گگیری زمانی پایان می نمونه
. در فراینتتد (140-1۳9)همتتان،  ها افتتزوده نشتتودبه نحوی کتته مطلتتب جدیتتدی بتته یافتتته

باع نظری حاصتتل شتتد امتتا بتترای احتیتتاط بیشتتتر و ها در مصاحبه هفدهم اشگردآوری داده
 نفر ادامه پیدا کرد. 2۳گیری و مصاحبه تا اطمینان از این مسئله، فرایند نمونه

هتتا به با دختران نوجوان، به نکاتی توجه شده است که از جملٔه آن ، در مصاح طورکلی به
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:می 

تهش شد دختران نوجوان در فئایی مصاحبه شوند کتته   .بخشکردن محیط اطمینانفراهم
 ها دوردر آن فئا احساس امنیت و آرامش کنند. برای مثا  تا حد امکان تهش شد مصاحبه

 دور از اولیای مدرسه انجام شود.کم در فئایی بهاز فئای مدرسه یا دست 
تتتهش شتتد بتتا تغییتتر استتامی ها . در مصتتاحبهکنندگانحفظظش شظظ ن و حقظظو  شظظرکت

 شوندگان و تنها ذکر محدودٔه مدرسه، اطهعاص مصاحبه محفوظ باقی بماند.مصاحبه

وجتتوان تتتهش شتتد بتتا دختتتران نوگو  در گفتتت   کنندگان.رساندن بظظه شظظرکتپرهیز از آسیب
شتتد قئتتاوص مصاحبه باع  نشود بحران درونی برای آنتتان ایجتتاد شتتود و همچنتتین سعی 

ها صورص نگیتترد. بتترای مثتتا ، هنگتتام جویتتا شتتدن نظتتر افکار و رفتار آن ارزشی در مورد  
 نشد.ها دادهکننده توس  دختران نوجوان در مورد خودشان، بازخورد ارزشی به آن مصاحبه

شتتد کتته این اطمینتتان بتته دختتتران نوجتتوان داده  ن به عدم سوءاستفاده از اطالعات.ینااطم
ها تمایل ندارند، انواده، مدرسه یا سایر افرادی که آن های مصاحبه در اختیار دوستان، خ داده

 قرار نخواهد گرفت.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

1. Glaser & Strauss 
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ر هتتای متتذهبی رشتتدیافته و دبرای پاسؤ به س ا  مقاله، دختران نوجوانی که در خانواده
تحقیق   مثابۀ جامعهٔ پردازند بهمدارس خا  دارای رویکرد آموزشی دینی نیز به تحصیل می 

س در زمتترٔه متتدارس غیرانتفتتاعی هستتتند و بتترای پتتذیرش در نظر گرفته شتتدند. ایتتن متتدار
نتتام کننتتد. از طتترف دیگتتر، بتترای ؟بت های بتتا یی دریافتتت می آموزان معموً  شهریهدانش
ایتتن متتدارس دارای فراینتتد گتتزینش هستتتند. در ایتتن فراینتتد، میتتزان   آموزان، معمتتو ً دانش

آموزان به گفتمان های دانشنوادههای خابودن و در برخی موارد، میزان قرابت گرایشمذهبی 
دنبا  تربیتتت دینتتی شتتود. همچنتتین ایتتن متتدارس بتتهدینی رستتمی، ارزیتتابی می تسیاسی 

تربیتتتی و پرورشتتی را در محتتی  مدرستته آموزان هستند و قواعد و رویکردهای خا   دانش
روش کنند. چون انتخاب هر نمونه مبتنی بر تحلیل مصاحبه نمونه پیشین بتتود، از  دنبا  می 

گیری استتتفاده شتتد. دختتتران نوجتتوان در متتورد مصتترف و غیراحتمالی تئوریک برای نمونتته
احستتاس گویند و در صورص اعتماد نداشتتتن و عتتدم دریافت موسیقی به راحتی سخن نمی 

روند. البته این مسئله در برخی از دختتتران کننده، از پاسخگویی طفره می راحتی با مصاحبه
کهم شدن در مورد موضوع موسیقی با ها هنگام همد اما غالب آن خورنوجوان به چشم نمی 

شتتوند و از ایتتن رو، کاری دچار می خصو  افراد ناشناخته، به نوعی از محافظهدیگران و به
های شود. بنابراین، در انتختتاب نمونتتهرای فهم تصور و تلقی آنان از موسیقی، بسته می راه ب

کننده در دختتتران نوجتتوانی کتته بتترای مصتتاحبه صتتاحبهتحقیق  زم بود عنصر اعتماد بتته م 
تتتر بتتا آمتتوزانی کتته پیشها با دانششوند، پررنگ باشد؛ به همین دلیل مصاحبهانتخاب می 

، آغاز شد. نفراص بعدی مصاحبه با توجه به مسیر پژوهش و حفظ تنوع ایمها تعامل داشتهآن 
، افراد بتتر استتاس 1د. طبق بیان فلیکیابی به اشباع نظری انتخاب شدنها در عین دست داده

است، انتخاب ای که تا آن لحظه تدوین شدهشان برای نظریهبخشی احتمالی میزان روشنایی 
ها به نوع مصرف موسیقی نا، در انتخاب نمونهاین مب  . بنابر(1۳8،  1۳94فلیک،  شوند )می 

هتتا، ستتن و رشتتته دههتتای دینتتی خانواها، نوع مدرسه و فئای فرهنگی آن، گرایشغالب آن 
 تحصیلی دختران نوجوان توجه شد.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

1. Flick 
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سا  است. این دختتتران   18تا    15بازٔه سنی دختران نوجوان موردمطالعه در این پژوهش  
ارای رویکرد تربیتی دینی کتته در ایتتن پتتژوهش، متتدارس متتذهبی مدرسه غیرانتفاعی د  8از  

نفر در پایتته   9در پایه نهم،  ن نوجوان  نفر از این دخترا  4خا  نامیده شده، انتخاب شدند.  
نفر در رشتٔه علوم  16نفر نیز در پایه دوازدهم و از این تعداد  4نفر در پایه یازدهم و   6دهم،  

کننتتد. در ایتتن نفر در رشته معارف اسهمی تحصیل می  ۳ نفر در رشتٔه ریاضی و  4انسانی،  
شوند اما بتته دلیتتل   مقاله تهش شد دختران نوجوان از مدارس مناطق مختلف شهر انتخاب

ها به مدارس تجمع برخی مدارس مذهبی خا  دخترانه در منطقه دولت، تعدادی از نمونه
س در محدودٔه دولت و قلهتتک، نمونه از مدار  11آن منطقه اختصا  یافت که در این میان  

نمونه از مدارس در محدودٔه شهرک غرب، دو نمونه در محدودٔه خیابان وحدص اسهمی،   ۳
ونه از مدارس در محدودٔه الهیه، سه نمونه در محتتدودٔه بهارستتتان و دو نمونتته نیتتز در دو نم

ع بیشتتتر محدودٔه طرشت انتخاب شدند. از سوی دیگر، سعی بر آن بود به منظور حفظ تنتتو
هتتای متفتتاوص انتختتاب شتتوند. در هایی بتتا ویژگی ها، دختران نوجوان از میان خانوادهنمونه

 است.( آمده1ها به اختصار در جدو  شمارۀ )به نمونه ادامه، اطهعاص مربوط 
 

 نمونه تحقیق. 1جدول 

 ردیف نام پایه تحصیلی رشته محدوده مدرسه
 1 محد؟ه دهم انسانی شهرک غرب

 2 مهسا دهم سانینا  دولت

 ۳ راضیه دهم انسانی دولت

 4 فاخزه  دهم انسانی شهرک غرب

 5 سحر  نهم ریاضی دولت

 6 آیدا  دهم انسانی شهرک غرب

 7 مهدیه دهم ریاضی دولت

 8 نگار دهم انسانی دولت

 9 فاخزه  دهم انسانی دولت

 10 محد؟ه دوازدهم انسانی دولت

 11 فرزانه یازدهم انسانی دولت

 12 مهیا دوازدهم ریاضی لتود
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 ردیف نام پایه تحصیلی رشته محدوده مدرسه
 1۳ نرگس دوازدهم ریاضی قلهک

 14 محبوبه یازدهم انسانی دولت

 15 مطهره  یازدهم انسانی وحدص اسهمی

 16 هدی یازدهم علوم معارف اسهمی بهارستان
 17 ندا  نهم انسانی طرشت

 18 مطهره  نهم انسانی طرشت

 19 محد؟ه دوازدهم انسانی وحدص اسهمی

 20 فرزانه یازدهم انسانی الهیه

 21 ریحانه نهم انسانی الهیه

 22 محد؟ه یازدهم علوم معارف اسهمی بهارستان

 2۳ مهیا دهم علوم معارف اسهمی بهارستان

 

 ها. تحلیل یافته4

مئمون این فرصتتت را در اختیتتار محقتتق بر اساس تعاریف روش تحلیل مئمون، تحلیل  
هتتای جمعی را دریافت و آن را درک کند و شتتناخت ویژگی دهد تا معانی و تجارب  قرار می 

. به دلیل اینکه هدف (84، 1۳99)ذکایی،   ها در این روش مورد نظر است دهمشترک میان دا
برای این مطالعتته، از این مقاله، مطالعٔه دریافت دختران نوجوان از موسیقی مصرفی است و 

ها هستیم، روش تحلیل ترک میان آن های مش نیازمند درک تجارب دختران و شناخت ویژگی 
 شود.های این پژوهش محسوب می داده مئمون گزینٔه مناسبی برای تحلیل

در این مقاله، مطابق با فرایند روش تحلیل مئمون، ابتدا کدگذاری باز صورص گرفت، 
دهنده و فراگیتتر بتته ی شتتد و پتتس از آن مئتتامین ستتازمان ستتپس مئتتامین پایتته شناستتای

این مرحله، شبکه مئامین رسم شد و ستتپس بتته تحلیتتل شتتبکه مئتتامین آمدند. در  دست 
 ( آمده است.2شد. مراحل کار به صورص شماتیک در شکل شماره )تهپرداخ 
 

 
 پژوهش  هایداده  تحلیل فرایند نمودار   .2 شکل
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مئمون  4در این مقاله، دریافت دختران نوجوان در زمینه فرهنگی دینی از موسیقی، در 
 است.مئمون پایه تحلیل شده 18و  دهندهسازمان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الگوی مفهومی مضامین تحقیق 3شکل 

 توجیه 

 نادیده گرفتن 

 تغییر تعریف 

 عمل طبق معیار دینی 

 اولویت تشخیص شخصی 

 های روانی بازی

 تخلیه احساساص 

 حا  خوب

 پردازی خیا 

 امیدبخشی 

 آوری در انجام امور روزمرهتاب

 کارکرد مصرف

 بخش و امیددهنده شادیهای کمبود موسیقی

 روند رو به ابتذا  موسیقی 

 

های انتقادی خوانش
 و شخصی 

 ی جایگزینی مداح

دریافت از موسیقی از  
 زاویه فرهنگی دینی 

 تلقی فقهی قشری

 آمیزتلقی تعارض 

 تلقی عدم تعارض

 داشتن دین به موسیقی اولویت

دریافت از موسیقی از  
 زاویه فرهنگی دینی 

دریافت دختران  
در  نوجوان 
بافت 

  دینیتفرهنگی
از مصرف  

 موسیقی 
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 مصرف . کارکرد1-4

. از هتتای مختلفتتی دارنتتدبرای هر کدام از مخاطبان این مطالعه، مصرف موستتیقی، کارکرد 
در بافت فرهنگی دینتتی، میان کارکردهای مختلف مصرف موسیقی در میان دختران نوجوان  

 است.ها در ادامه ذکر شدهپرتکرارترین آن 
غالب مخاطبتتان ایتتن تحقیتتق موستتیقی را موجتتد تخلیتته احساستتاص   تخلیه احساسات.

ها پیش اومده کتته آهنتتگ گتتوش کتتنم و گوید: »بعئی وقت دانند. برای مثا ، مهسا می می 
کند: »وقتایی کتته حتتالم یان می گریه کنم.« یا مطهره در مورد نقش موسیقی در عصبانیتش ب

نتتاراحتیمو بتتروز بتتدم. آدم   ام. چون متتن عتتادص نتتدارم عصتتبانیت وخوب نیست، عصبانی 
کنه که فراموش کتتنم دم. کمک می گرایی هستم. حس خوبی بهم میده وقتی گوش می درون 

 که اصًه برای چی عصبانی بودم.«
ها حا  ه مصرف موسیقی در آن کنند کهای تحقیق بیان می تعدادی از نمونه  حال خوب.
های این حا  خوب چیستتت و صهدهند که مشخها توضیح نمی کند. آن می   خوبی را ایجاد

ها قبل از گوش دادن به توانند آن را توصیف کنند اما به این نکته اذعان دارند که حا  آن نمی 
ا عباراتی چون دختران نوجوان ب  .شان پس از گوش دادن به آن متفاوص است موسیقی با حا 

مصتترف   شتتان پتتس ازخوب گرفتن از گوش کردن به یک موسیقی و بهتتتر شتتدن حا   حس
ها هستتتن کتته »بعئی گوید:  کنند. برای مثا  مهیا می موسیقی، این وضعیت را توصیف می 

رن طبیعتتت حتتس ختتوبی ها هستتتن متتی گیتترن. بعئتتی خونن و حس ختتوبی می قرآن می 
 گیرم.«وش بدم حس خوبی می گیرن. من هم مثًه وقتی آهنگ گمی 

کننتتد. بتته جهتتت پردازی می بسیاری از دختران نوجوان با موستتیقی خیتتا   پردازی.خیال
پردازی برای افراد در هنگام گوش کتتردن بتته آن بستتیار تصویری نبودن موسیقی امکان خیا 

بیشتتتر   کهم بسیارپردازی با موسیقی بی کنند که قابلیت خیا زیاد است. برخی نیز بیان می 
کند ی باکهم مخاطب را با عباراص و کلماص محدود می از موسیقی باکهم است زیرا موسیق

خیالش را به هر سویی پرواز دهد. مهیا گذارد تا پرندۀ کهم شنونده را آزاد می اما موسیقی بی 
ظرم نآد و بتته»از باکهم بدم می گوید:  پردازی می کهم در خیا در مورد اهمیت موسیقی بی 

ونه و تو باید بتته همتتون چیتتز فکتتر کنتتی کتته اون داره خ ی داره می کنه وقتآدم رو محدود می 
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تتتونی بتته دی می کنه، وقتی داری گوش می ها خیلی فئا رو بازتر می کهمخونه. ولی بی می 
 «.زمان فکر کنی و تصویرسازی کنی چندتا چیز مختلف هم

عنصتتر  کنند که در موسیقی ایرانتتی دعا می ای دیگر از دختران نوجوان ادسته  امیدبخشی.
های امیدبخشی چون موسیقی ها به موسیقی مید کمیاب است و به همین دلیل است که آن ا

آورنتتد. امیتتد گمشتتده زنتتدگی بستتیاری از های ختتارجی روی می پاپ و برخی موسیقی کی 
ندگی خود ها جای خالی آن را در زدختران نوجوان است که با گوش دادن به برخی موسیقی 

کنند که انگیزه بیشتتتری بتترای ها اظهار می ها آن ع موسیقی کنند. پس از مصرف این نوپر می 
های امیتتدبخش، مفتتاهیمی چتتون از ادامه زندگی و انجام دادن امور روزمره دارند. موسیقی 

دست ندادن زمان حا  برای زندگی )درلحظه زندگی کردن( یا تمتتام شتتدن روزهتتای بتتد را 
 د.کنپررنگ کرده که برای دختران نوجوان جذاب جلوه می 

هتتایی کتته »مثًه یه سری از پیامکند:  پاپ بیان می محد؟ه دربارٔه امیدبخشی موسیقی کی 
دارن اینه که مثًه به مسیرص ادامه بتتده؛ تتتوی مستتیر تتتو، شتتاید خیلتتی از  استی بی  آهنگای

ها جلوی پاص سنگ بندازن ولی تو نباید ناامید بشی، نباید یتته جتتا ها باشه؛ خیلی مخالفت 
 ادامه بدی ولی سالم زندگی کنی.« بشینی؛ باید

کننده در این پژوهش بیتتان از نوجوانان مشارکت   تعدادی  آوری در انجام امور روزمره.تاب
شود به خصو  ها در انجام دادن امور روزمره می آوری آن کنند که موسیقی موجب تابمی 

کنتتد تتتا از می کننده یا تکراری هستند، مصرف موسیقی کمک  زمانی که مشغو  امور خسته
»متتثًه اون کتتاری کتته کند:  مه  ناشی از این امور رهایی یابند. نرگس در این مورد بیان می 

کنه که من دیگه ترغیب بشم اون کار رو دوست ندارم بهش یه چاشنی لذص بردن اضافه می 
 انجام بدم.«

 های انتقادی و شخصی. خوانش 2-4

هایی شخصی در متتورد دانند، خوانشمی نوجوانانی که خود را مخاطب تخصصی موسیقی 
های آن ها به دلیل مصرف مستمر موسیقی، فهمی از موسیقی و مطلوبیت موسیقی دارند. آن 

هایی که در نظر دارنتتد نزدیتتک شتتود. ایتتن اند و عهقه دارند موسیقی به مطلوبیت پیدا کرده
تلقتتی کتترد امتتا از  توان از نتای  مصرف دختران نوجوان های شخصی را به نوعی می خوانش
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هتتا توضتتیحی از نحتتؤه مصتترف ختتود و طرف دیگر دختران نوجتتوان بتتا ابتتراز ایتتن خوانش
 دهند.های خود در مصرف موسیقی اراخه می مطلوبیت 

برخی از دختران نوجوان این مستتئله   بخش و امیددهنده در ایران.های شادیکمبود موسیقی
های امیددهنتتده و رانی موجود، کمبود موستتیقی های ایکردند که در میان موسیقی را بیان می 

کردند در میان موستتیقی ها بیان می شود. این در حالی است که آن بخش احساس می شادی
شتتود. بتترای مثتتا ، پاپ کرۀ جنوبی، این ختتا احستتاس نمی برخی ملل مانند موسیقی کی 

شتتاد باشتتن و در  هایی کهخیلی کم هست آهنگکند: »گونه بیان می محد؟ه نظر خود را این
بخش صحبت کنن. مثًه از امید صحبت کنن.« در همتتین متتورد مورد مثًه چیزهای شادی

خوای بری گه تو رفتی و من موندم؛ تو می های ایرونی همش می آهنگکند: »مهدیه بیان می 
مونم. همش همین جوریه آدم افسرده میشه. مثًه شاید از بین بیست تتتا تتترک شتتاید من می 

 های خارجی بهتره.«رکشو امید بخش باشه ولی آهنگدوتا ت
کردند که روند صعودی موستتیقی  برخی از دختران نوجوان ابراز می  روند رو به ابتذال موسیقی. 
ها بتتا ستتلیقه متتردم، خواننتتدگان بتته دنبتتا  اشتتعاری  کردن موسیقی تمام شده و به جهت متناسب 

روند موسیقی به سمت ابتذا  استتت. در ایتتن    هستند که مورد پسند عمومی واقع شود و بنابراین، 
کنن یتتا رپرهتتایی کتته تتتوی ستتبک  اونایی که توی سبک قدیم کار می کند: » رابطه محد؟ه بیان می 

ها قتتبًه کتتار  رن سمت مبتذ  شدن. چون موضوع کمتره. موضوع کنن دارن می شون کار می قدیم 
یٔه جدید بگردی و یک چیزی باشتته کتته  شده. تو دنبا  یک ریتم جدید باید بگردی. باید دنبا  قاف 

ره سمت مبتذ  شدن.« آیدا نیتتز بتته ایتتن مستتئله قاختتل  مردم خوششون بیاد. برای همین بیشتر می 
شتته بتترای مارکتتت. یعنتتی از  هتتایی خونتتده متتی است که: »حیفم میاد که چتترا همچتتین موزیک 

شتتم. ولتتی  خوشتتحا  می شه من  شه یا ا؟ر خوب تولید می های یه آدم وقتی استفاده می توانمندی 
خاطر مارکت یا موستتیقی  کنی و به ببینم که نه تو این توانایی را داری و از آن استفاده نمی وقتی می 

 تونم از این ا؟ر حمایت کنم واقعًا«. مونم که من نمی کنی من واقعًا اینجوری می آن تولید می 
ی و شخصتتی ختتود از هتتای انتقتتاددختران نوجوان موارد دیگری را نیز به عنوان خوانش

گذاری موسیقی در ایتتران، اند از: فقدان نظام ارزشکنند که عبارص مصرف موسیقی بیان می 
های خوب، اهمیت حفظ موسیقی بومی و سنتی، تأ؟یر شور جوانی لزوم حمایت از موسیقی 
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در سلیقه موسیقی، تخریب فرهنگ و جذب ؟روص توس  تولیدکنندگان موسیقی، دلستتردی 
 ن به عرصه موسیقی و لزوم تناسب سبک خواننده با فرهنگ ایران.وارداتازه 

 . دریافت از موسیقی از زاویه فرهنگی دینی 3-4

مطلبی که ذیل موضوع تأ؟یراص بر مصرف و دریافت دختران نوجوان قابل تأمل استتت، نتتوع 
ران که همه ایتتن دختتت ها به نسبت میان دین و موسیقی دارند. به دلیل ایننگاهی است که آن 

اهمیتتت یتتا اند، نگتتاه دیتتن بتته موستتیقی یتتک موضتتوع کمدر بافت فرهنگی دینی رشد یافته
هتتا از دیتتن و احکتتام دینتتی، ها نیست امتتا متناستتب بتتا فهتتم متفتتاوص آن اهمیت برای آن بی 

 های گوناگونی از نسبت میان دین و موسیقی دارند.تلقی 
قشری از نسبت موستتیقی و دیتتن    گروهی از دختران نوجوان، تلقی فقهی  تلقی فقهی قشری. 

های خود از دین، معیارهایی را بتترای حتته  و حتترام  دارند؛ به این معنا که با توجه به برداشت 
-کدام به گیرند هیچ کنند. دختران نوجوانی که در این دسته قرار می بودن موسیقی مشخص می 

آلود  تنها به بیتتان شتتک توانستند در مورد معیار حرمت موسیقی توضیح دهند و طور دقیق نمی 
دهنده عدم تحقیتتق مفصتتل، و بتته بیتتان دیگتتر،  کردند که این مسئله نشان معیارهایی بسنده می 

ما نفهمیتتدیم حالتتت غنتتا یعنتتی  » کند:  همان تلقی فقهی قشری است. برای مثا ، آیدا بیان می 
  متتا کتته  شتته گه یا اینکه مثًه تکون بخوره و فتتهن محستتوب متتی چی می اینکه یارو نفهمه که 

کنند که اگر موسیقی حالت شتتادی یتتا غتتم زیتتاد را بتترای  بیان می نفهمیدیم!« یا تعدادی دیگر 
نوعی انسان را از حا  طبیعی خود جدا کند، آن موستتیقی حتترام استتت و  انسان فراهم کند و به 

هایی هتتم کتته  »موستتیقی دهتتد: الت را اینطور توضیح می نباید مصرف شود. مثًه هدی این ح 
ها هم به نظرم ختتوب نیستتت دیگتته. راستتتش غمگتتین را گتتوش  دم را غمگین بکنه اون خیلی آ 

ای از  معیتتار دستتته کنتته.«  دم ولی حس بدی دارم. چون من رو از حالت طبیعی خارج متتی می 
»فقتت  همتتون  گوید:  مهیا می آور بودن آن است.  نوجوانان برای گوش ندادن به موسیقی، رقص 

این احساس رو به تو بده حرومه، ولتتی اگتتر نتتده آدم متوجتته  به رقص درآوردن. اگر اون آهنگ 
دانند اما توضیح روشتتنی در متتورد غنتتا  ای نوجوانان غنا را حرام می عده شه. این معیارشه.« می 

هتتا هتتم باشتته  و این »اینکه آهنگش حا  متتثًه غنتتا  دهد: گونه توضیح می دهند. سحر این نمی 
 از نظرم اشکا  داشته باشه.«   شه که مثًه حرام باشه و خیلی باع  می 



 

 

 

ران نوجوان  ت دخت دریاف 
 ...   زیسته در بافت فرهنگی 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

21 

از طرف دیگر، گروهی به کلتتی دیتتن را معتتارض بتتا موستتیقی قلمتتداد   آمیز.تلقی تعارض
داننتتد و از مصتترف کنند. این گروه از نوجوانان به کلی دین را با موسیقی در تعتتارض می می 

ای قتتهکنند هتتیچ عهکنند و حتی در  یٔه عاطفی نیز سعی می ی می هرگونه موسیقی خوددار
»توی قرآن یه بحثی داریم مثًه تذکره. از بهترین گوید:  به موسیقی نشان ندهند. محد؟ه می 

درجاص تذکره من خوندم که این محئریته. اینکه ما خودمون رو هر لحظه در محئر اهل 
 اهل بیت کنارمون حئور دارن واقعًا و بر زنتتدگی السهم حس کنیم. اینکه مثهً بیت علیهم

کنه، مثًه طتترز نشستتتن، اطتتراف آدم متتثًه ن. این احساس حئور آدم رو هشیار می ما ناظر
آن تو. واقعًا آدم چه حتتالی السهم از در می شلوغ نباشه، نامرتب نباشه، همین ا ن امام علیه

دوستتت نداشتتتم هتتیچ وقتتت موستتیقی   خاطر اینده  بهشه  چه حسی به آدم دست می می 
 واقعًا جور نیست با این چیزها.« کردم کهگوش بدم. احساس می 

ای دیگر هیچ تعارضی میان دین و موستتیقی قاختتل نیستتتند. ایتتن دسته  تلقی عدم تعارض.
توان دیندار بود و به موستتیقی گتتوش کتترد و دیتتن را در برابتتر ختتود افراد اعتقاد دارند که می 

ه مناستتک شتتما »من هم به دین شما اعتقاد دارم. هم بتت کند:  حد؟ه بیان می احساس نکرد. م 
یا محد؟ه دیگری در توضیح نظر خود در مورد نسبت  دم.«اعتقاد دارم. فق  آهنگ گوش می 

»من هنوزم اعتقاداص دینی خودمو دارم. پوششتتم همونتته؛ قرآنمتتو گوید:  موسیقی و دین می 
 .کنناین دوتتتا در کنتتار هتتم زنتتدگی منتتو آروم متتی   کنم کهدارم؛ نمازمو دارم چون حس می 

نیستش که مثًه تأ؟یر بدی تو زندگیم داشته باشه. چون اصًه ضد هم نیستتتن کتته طوری  این
 «.بخوان جلوی همدیگه رو بگیرن 

در این میان، گروه چهارمی نیز بودند کتته دیتتن از جایگتتاه  اولویت داشتن دین به موسیقی. 
ها  قی وردار بود و در صورص علم به مخالفت دین با برختتی از موستتی شان برخ رفیعی در زندگی 

دادند. این گروه  چرا مصرف آن موسیقی را متوقف کرده و نظر دین را معیار قرار می و بدون چون 
بر خهف گروهی که تلقی فقهی قشری از دین داشتند، در تتتهش بودنتتد تتتا ضتتمن تحقیتتق و  

دهای دینی به موسیقی دست پیدا کنند. از ایتتن رو،  وجوی دقیق به ابعاد مختلف رویکر جست 
هایی در مورد نسبت دین و موسیقی حساستتیت داشتتته و  کور درخصو  یافتن پاسؤ گروه مذ 

هتتا ایتتن استتت کتته اعتمتتادی بتته  پرداختند امتتا مشتتکل آن وجو و تحقیق می برای آن به جست 
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حالت برزخی )عدم تعتتین   رو در یک معیارهای اراخه شده برای حرمت موسیقی ندارند و ازاین 
کتتار کتتردی،  دهد: »کًه درگیر ایتتن بتتودم کتته تتتا ا ن چی می   ندا توضیح اند. کافی( قرار گرفته 

ها گذشته و دیگه آختتر خطتتی.  بح  حه  و حروم هم کم نیست با خره از مکروه و همه این 
گفتم نه نتته  می پرسیدم که یعنی من چقدر گناه کردم، بعد  خیلی فکر کردم و از خودم س ا  می 

موقتتع دوتتتا  سری رو حتتذف کتتردم. اون ردم و یه تو نمیدونستی، وقتی که پلی لیستم رو چک ک 
حس داشتم یکی اینکه خدایا منو ببخش یکی هم اینکه از این به بعد حواستون جمع کن، این  

 نکته خیلی خوبیه که توی این سن فهمیدی و نداخانم دقت کن.« 
 وسیقی و دین  . نحوۀ مواجهه با نسبت م4-4

این پژوهش بتته نستتبت میتتان دیتتن و موستتیقی   با توجه به نوع نگاهی که دختران نوجوان در
ها ایتتن نتیجتته کنند. از مصاحبه بتتا نمونتتهاند، مواجهۀ خاصی نیز با موسیقی برقرار می قاخل

گرایانه را در قبا  مصرف موسیقی در دست آمد که دختران نوجوان عمدتًا رویکردی عملبه
شتتان از نظتتر دیتتن و تلقی   ای میتتان کننتتد مصتتالحهها به نوعی ستتعی می گیرند. آن یش می پ

ها خدشتته دار نشتتود و از طتترف های دینی آن موسیقی برقرار کنند تا از یک طرف چارچوب 
دیگر بتوانند به موسیقی دلخواه خود گوش دهند. در تعداد بیشتری از دختران نوجتتوان ایتتن 

یقی دهد که نوجوانان برای مصتترف موستت را در توجیهاتی نشان می   گرایانه خودبرخورد عمل
گرایانه با مصرف موستتیقی بتته شمارند. گروه دیگری از نوجوانان با وجود برخورد عملبرمی 

وپا کننتتد، دچتتار توانند توجیه مناسبی برای گوش کردن بتته موستتیقی دستتت که نمی دلیل آن 
گیرنتتد و بتته یگر به کلی نظر دین را نادیده می شوند. گروهی دهای روانی نیز می برخی بازی

دهند و دستٔه دیگری نیز با تغییر تعریف معیارهای دینتتی بتته ی خود ادامه می مصرف موسیق
 پردازند.های شخصی از موسیقی خوب و بد، به مصرف موسیقی می تعریف

ن دیتتن و  های ایتتن تحقیتتق در نستتبت میتتا ای است که نمونه ترین مواجهه توجیه عمده   توجیه. 
دسته عهقه دارند موسیقی خاصتتی را مصتترف  اند. چون دختران نوجوان این موسیقی اتخاذ کرده 

بینند، دست به توجیتته زده  کنند و در عین حا  تعارضی میان دین و موسیقی مورد عهقه خود می 
  هایی از قبیتتل عتتدم کنند با این تاکتیک، سرپوشی بر ایتتن تعتتارض بگذارنتتد. توجیتته و تهش می 

دگان، تروی  نکتتردن، اخهقتتی  بودن خوانن شناخت معیار حرمت، شباهت فرهنگی، غیرمسلمان 
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بودن موسیقی، کارکرد مثبت عتتاطفی، عتتدم تأ؟یرپتتذیری و ... در میتتان ایتتن دختتتران بتته چشتتم  
»گفتتتم مامتتان متتا داریتتم غیرقتتانونی همتته رو دانلتتود   کند: خورد. برای مثا ، محد؟ه بیان می می 
شتتیم.  ن هم می شیم. حتی باع  پسرفتشو شون نمی در هیچ جهتی باع  پیشرفت کنیم یعنی می 

یا مثًه نگتتار بهبتتود حتتا  ختتود پتتس از شتتنیدن موستتیقی را  رسه.«  پو  به هیچ کدوم از اونا نمی 
کنی تو برو ببین چنتتد تتتا آدم از افستتردگی و  »مثًه تو داری اینو نگاه می دهد:  طور توضیح می این 
 .« ها هستن دم ولی واقعًا خیلی از این آدم کردن. شعار نمی  ها نجاص پیدا این 

یکی از اتفاقاتی که عمًه برای دختران نوجوان در مواجهتته بتتا موستتیقی   های روانی.بازی
اندیشند که آیا افتد، این است که با وجود گوش کردن به موسیقی، مدام به این مسئله می می 

هتتای متتذهبی کتته ها و موقعیت نتتین در مناستتبت همچ  دهند یا خیتتر کار درستی انجام می 
های ارزشتتی ارزیتتابی اندیشند و خود را با چارچوب های خود می ها به ارزشمعموً  انسان 

ها چه میزان مطابق با معیارهتتای کنند که مصرف موسیقی آن کنند، به این مسئله فکر می می 
-با دوستان خود و گوش   دینی است. از طرف دیگر، برخی دختران نوجوان پس از همراهی 

گیتترد کتته آیتتا ایتتن شان شکل می ه، این س ا  در ذهنهای دوستانکردن به موسیقی در جمع
هتتا است یا خیر  به بیان دیگر، دختران نوجوان در ایتتن موقعیت اقدامشان مطابق با دین بوده

گم »بعد هی پتتیش ختتودم متتی کند: شوند. برای مثا ، نگار بیان می دچار عذاب وجدان می 
کنم. من هیچ من هیچ کار بدی نمی گم به خدا کنم. هی می خدایا من چه کار بدی دارم می 

چیزی که به درد ستتنم نختتوره ببیتتنم. واقعتتًا بینم. هیچچیز بدی نمی کنم. هیچکار بدی نمی 
دم که این کار را قدر تشخیص می قدر وجدان در من قرار داده که یعنی اینبینم. خدا ایننمی 
شاید بگم نگرانیه. ولی یک شه این حس رو از بین برد. حا  دانم چطوری می کنم. نمی نمی 
»یعنی وجتتدانم راحتتت گوید: همچنین محد؟ه می   کنم که شکه واقعًا.«هایی حس می وقت 

 «.دمرم موسیقی گوش می نیست وقتی می 
ص فراگرفتتته اند تصمیم قطعی بگیرند که کدام بخش از تعلیمااین دختران هنوز نتوانسته

رو عمدتًا با وجود م را کنار بگذارند. از اینخواهند حفظ کنند و کدادر بافت فرهنگی را می 
دهنتتد. بنتتابراین درگیری مداوم در ذهن خود، همچنتتان بتته گتتوش دادن موستتیقی ادامتته می 

توان نتیجه گرفت که مسئله دین و مطابق با آن رفتتتار کتتردن بتترای ایتتن گتتروه از دختتتران می 
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چنان تسلطی بر آنان ندارد وان مطرح است اما از چنان جایگاهی نیز برخوردار نیست و نوج 
 ها را از مصرف موسیقی باز دارد.که بتواند آن 

این گروه از دختران نوجوان در مورد شناخت معیارهای حرمت حساسیتی   نادیده گرفتن.
دسته از دختران از تتترس پردازند. این  دهند و به تحقیق درخصو  آن نیز نمی به خرج نمی 

دین مشکل داشته باشد، بتتا پیگیتتری نکتتردن معیارهتتای   ها از نظراینکه موسیقی مصرفی آن 
دهند. بتترای حرمت موسیقی مسئولیت را از خود سلب کرده و به مصرف موسیقی ادامه می 

رفتم. اش رو نگتت تونه حروم باشه. اصًه پی گم از نظر اسهم می »می کند:  مثا ، مهیا بیان می 
نزنم و به بقیتته هتتم آستتیب نتتزنم. سعی کردم یه چارچوبی رو حفظ کنم که به خودم آسیب 

ترستتم متتثًه حتتروم رم سمتش که ببینم اشکا  داره یا نه. چتتون می اصًه برای همینه که نمی 
 رم سمتش.«کنم. ولی نمی کنم حرومه این کاری که دارم می باشه. البته همین ا ن حس می 

یف  ه در دین را به شداین دسته از دختران نوجوان معیار حرمت موسیقی مطرح   .تغییر تعر
کنار نهاده و با تغییر تعریف از حرمت به موسیقی مبتذ  یا غیراخهقی، چتتارجوب ارزشتتی 

نستتبت بتتودن احکتتام کنند. دستٔه دیگری نیز با بی جدیدی مطابق با تعریف خود، ایجاد می 
شده را را امری تاریخی دانسته و معیارهای فقهی مطرح   فقهی موسیقی به زمان حا ، احکام

»ببین تفاوص نسل امروز و نستتل متتثًه ستتی گوید: کنند. برای مثا ، آیدا می تبر تلقی نمی مع
کرده که مثًه کًه حرومه. ولی خب من ا ن سا  پیش، نسل سی سا  پیش اینجور فکر می 

 فتم اخهقی و غیراخهقی داریم.«طور که من گتفکرم کامًه متفاوته دیگه. همان 
کنند که مطابق با معیارهتتای دینتتی ن گروه از نوجوانان تهش می ای  عمل طبق معیار دینی.

های جدید برای چارچوب ارزشی نزننتتد و دست به ایجاد تعریفشدۀ عمل کنند و  شناخته
های روانتتی کنتتد. بتته عبتتارص ها دچار بازینحوی نیست که آن شان هم بهمصرف موسیقی 

کند: گونه بیان می دهند. مهیا اینین می دیگر، این گروه همان کسانی هستند که اولویت به د
به رقتتص درتتتون نیتتاره، متتن بتتا توجتته بتته  گه طوری باشه که»با توجه به وضعیت خودم می 

مونم اینطوریتته کتته بگتتم کنم. تو دو راهی نمی وضعیت خودم واقعًا این حرومه و پاکش می 
 دم.«دوست دارم ولی گوش نمی 
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دهنتتد کتته کتتدام انتتان ختتود تشتتخیص می این گروه از نوجواولویت تشخیص شخصی. 
ته از نوجوانتتان، معیتتاری اراختته موسیقی برای آنها مناسب و کدام نامناسب استتت. ایتتن دستت 

کنند و به صتتورص درونتتی و بتتا حتتس ختتود تصتتمیم دهند، تعریف جدیدی ایجاد نمی نمی 
ی را گونه نیست که همتته انتتواع موستتیقگیرند که کدام موسیقی را مصرف کنند. البته اینمی 

اند و نتته مصرف کنند اما نکتٔه محوری در این گروه ایتتن استتت کتته ختتود مرجتتع تشتتخیص 
»متتثًه اینکتته چتترص و پتترص بگتته و کنتتد:  یارهای بیرونتتی. بتترای مثتتا ، ستتحر بیتتان می مع

هاش به هم رب  نداشته باشه و بی سر و ته باشه یک مدلشتته. یتتک متتد  شتتاید متتثًه جمله
های جنسی داشته باشه. البته مثًه یک آهنگی هست که حرف ادبی باشه. یک مدلش اینه بی 

شتته. دانلتتود نگه بعد مثًه از یک جایی به بعدش خیلی بد می که مثًه تیکٔه اولش خیلی قش 
 دم.«شه رو گوش می ای که مثًه از خ  قرمزهام رد نمی کنم ولی فق  همان تیکهمی 

نند که در زندگی نیاز به ریتم و حرکت کای از نوجوانان بیان می دستهجایگزینی مداحی.  
را با مداحی ارضا کرده و با موسیقی پر کنند، آن  خواهند این نیاز رادارند و به دلیل اینکه نمی 

کتتردن بتته کنند که با گتتوش کنند. این افراد بیان می مداحی را جایگزین مصرف موسیقی می 
کتتردن متتداحی آستتوده بتته گتتوش   گونه بازی روانی نیز نشده و بتتا خیتتالی مداحی دچار هیچ

نیستتتند. مهیتتا در متتورد گونتته تعارضتتی میتتان متتداحی و دیتتن قاختتل  پردازند چراکه هیچمی 
ده. اون ریتمی که احساس »خب خیالش راحته که موسیقی گوش نمی گوید:  دوستانش می 

 گونتته کتتارکرد متتداحی را درهتتدی نیتتز این  «.گیرهکنه تو زندگیش نیاز داره از مداحی می می 
موستتیقی گتتوش نتتدم. چتتون کنتته کتته »مداحی بهم کمک می   دهد:زندگی خود توضیح می 

دم دوستتت نتتدارم کتته شه. بعد از اینکه مداحی رو گوشی متتی ام به موسیقی کمتر می عهقه
 آهنگ گوش بدم.«

 
 گیری. نتیجه 5

ای  های پژوهش، دختران نوجوان زیسته در بافت فرهنگی دینی با توجه به شربر اساس یافته
ارند. مصرف موستتیقی بتترای ایتتن های متنوعی از مصرف موسیقی داجتماعی خود دریافت 

هتتا مصتترف قشر از دختران نوجوان، کارکردهای مهمی دارد تا جایی که برای گروهتتی از آن 
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ای دیگتتر امکتتان انگیتتزه بتترای انجتتام امتتور موسیقی موجب امیدبخشی است و برای دستتته
 کند.روزمره را فراهم می 

مانند هتتر بافتتت فرهنگتتی کنند  ت فرهنگی دینی که دختران نوجوان در آن زیست می باف
اجتماعی دیگری دارای تعلیماص و ترجیحاتی است. افراد در مستتیر رشتتد ختتود دستتت بتته 

گیرنتتد و کار می های زمینٔه فرهنگتتی ختتود را در ادامتته زنتتدگی بتتهانتخاب زده و برخی آموزه 
ای کننتتد. در مجمتتوع بتتر استتاس تحلیتتل دادهحتتذف می برخی دیگر را نامناسب دانستتته و  

ها دختران نوجوان موردمطالعه، در تعیین نسبت میان ترجیحاص ختتود و ز مصاحبهحاصل ا
هتتایی مواجتته شتتان، بتتا تردیتتدها، تعارضتتاص و چالشترجیحتتاص زمینتتٔه فرهنگتتی پیرامونی 

ای ن ارتباطاص، شبکهرسد روندهایی مانند جهانی شدشوند. به عبارص دیگر، به نظر می می 
ن قشر از نوجوانان نیز بروز و نمود داشته و دریافت آنها از ای شدن، در میان ایشدن و رسانه

موسیقی را تحت تأ؟یر قرار داده است؛ با این حا ، بر ا؟ر پرورش در فئای دینی ختتانواده و 
بتته شتتدص   شتتان،ها و تفسیرهای این جماعت تفسیرگر از موسیقی مصرفی مدرسه، دریافت 

رضاص گاه و بیگاه این نتتوع تربیتتت اجتمتتاعی و تحت تأ؟یر بافت تربیتی آنها قرار دارد و تعا
شتتدٔه امتتروز، های موسیقی عرضتته شتتده در فئتتای جهتتانی ها و کششفرهنگی با جذابیت 

دهتتد. ایتتن نوجوانان را به سمت راهبردهایی خهقانه به منظتتور متتدیریت شتترای  ستتوق می 
ستتت بتته مواجهه با مشهوراص و فئای مستتل  زمینتتٔه فرهنگتتی ختتود، ددختران نوجوان در  

هتتای زمینتتٔه فرهنگتتی شده آنان پذیرای همٔه عناصتتر و آموزه خوانشی انتقادی زده که موجب 
ها بنگرند. ایتتن مستتئله دینی خود نباشند و با رویکردی انتقادی و به دیدٔه تردید به این آموزه 

دهتتد. بتته واستتطۀ قتترار ن و موسیقی به ختتوبی نشتتان می خود را در مواجهه آنان با نسبت دی 
وآمتتد میتتان تعلیمتتاص زمینتتٔه فرهنگتتی دینتتی و ن در دورٔه نوجتتوانی، دختتتران در رفت داشتتت

زدایی جتتای کوشتتش در مستتیر ابهتتامهای جدیدشان، قرار دارند. بسیاری از آنان بهانتخاب
از ایتتن بتترزخ دارنتتد. برختتی   گرایانه سعی در حل مسئله و ختتروجای عملشیوه آگاهانه، به

کنند. گروهی گیرند و از هرگونه مواجهٔه آگاهانه با مسئله فرار می مسئله را به کلی نادیده می 
کننتتد. برختتی مستتئله مستتئله را عتتوض می زا زده و صتتورص دست به تغییر تعتتاریف مشتتکل

کننتتد. از ی موسیقی و دین را تاریخی قلمداد کرده و آن را برای زمان صدور احکتتام تلقتتی م 
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منظر دین، معیارهایی را بر اساس تشتتخیص   جای مواجه شدن با موسیقی ازطرف دیگر، به
کنند. این نوجوانان از به کاربردن عبارص »موسیقی حتترام خود جایگزین معیارهای دینی می 

یا حه « واهمه دارند و به جای آن از عبارص »موسیقی مبتتتذ  و غیرمبتتتذ  یتتا اخهقتتی و 
ختران نوجوان، مبنایی بتترای رسد دین در نظر این دکنند. به نظر می ی« استفاده می غیراخهق

شود و بیشتتتر آن را عنصتتری تتتاریخی قلمتتداد حق و باطل یا کار درست و غل ، تلقی نمی 
حل مناسبی برای مصالحه میان توانند راهکنند. دستٔه دیگری از دختران نوجوان چون نمی می 

قی که آورند، پس از مصرف موسیص زمینٔه فرهنگی دینی به دست ترجیحاص خود و ترجیحا
شان در تعتتارض استتت، دچتتار بتتازی روانتتی کنند با تعلیماص بافت فرهنگی دینی گمان می 

آمتتدن بتتر تعارضتتاص زنند و با اراخه د یلی سعی بر فاخقشوند. برخی دست به توجیه می می 
 کنند. های روانی دوریکنند از بازیذهنی خود دارند. آنان با این توجیهاص تهش می 

هتتای نوجوانتتان های خانوادهشود، درخصو  دریافت نده پیشنهاد می برای تحقیقاص آی 
در بافت فرهنگی دینی از مصرف موسیقی، مطالعه صورص گیرد. از طرف دیگر، با توجه به 

ن استتت، های دختران در دریافت از موستتیقی، نتتوع تلقتتی آنتتان از دیتت اینکه یکی از چالش
 های مستتلمان،ران نوجوان سایر اقوام و ملیت توان نوع مواجهه با موسیقی را در میان دختمی 

 کنند مورد مداقه قرار داد.که در بافت فرهنگی دینی زیست می 
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