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باحــث مغربــي ،حاصــل علــى دبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة فــي علــم االجتمــاع عــام
 ،2011جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة .حاصــل علــى شــهادة اإلجــازة فــي علــم االجتمــاع ســنة
 ،2012تخصــص علــم االجتمــاع ،جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة .حاصــل علــى شــهادة الماســتر
فــي سوســيولوجيا التنميــة المحليــة ســنة  ،2017جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة .طالــب باحــث
فــي ســلك الدكتــوراه بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرةّ .
يعــد أطروحــة فــي علــم االجتمــاع
حــول موضــوع «جائحــة كوفيــد  :19التأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي بالمغــرب» ،تحــت
إشــراف الدكتــور مبــارك الطايعــي .عضــو مستشــار فــي المكتــب الوطنــي للجمعيــة المغربيــة
لعلــم االجتمــاع بالربــاط منــذ ســنة َ .2017لــه مقــاالت ودراســات علميــة عديــدة منشــورة فــي
ّ
المجــالت العلميــة والثقافيــة المحكمــة .ولــه عــدة كتــب قيــد النشــر ،منهــا :التنظيــر والنظريــة
فــي سوســيولوجيا ريتشــارد ســويدبيرغ ،سوســيولوجيا التنميــة بالمغــرب ،سوســيولوجيا
المجتمعــات االفتراضيــة.
باحثــة مغربيــة فــي علــم االجتمــاع ،مهتمــة بقضايــا البيئــة والتنميــة واألســرة .حاصلــة
علــى شــهادة اإلجــازة فــي العلــوم االقتصاديــة بجامعــة القاضــي عيــاض بمراكــش ســنة
 .1999حاصلــة علــى شــهادة اإلجــازة فــي علــم االجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ســنة
 .2017حاصلــة علــى شــهادة الماســتر فــي سوســيولوجيا المجــال وقضايــا التنميــة الجهويــة
بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ســنة  .2019طالبــة باحثــة فــي ســلك الدكتــوراه ،تخصــص
علــم االجتمــاع ،جامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـ المملكــة المغربيــة .مديــرة مصالــح مجموعــة
الجماعــات الترابيــة بنــي أحســن للبيئــة بإقليــم ســيدي ســليمان ـ المغــرب .رئيســة جمعيــة
الكرامــة لــذوي االحتياجــات الصعبــة وحمايــة حقــوق المــرأة والطفولــة ـ المغــرب .عضــوة فــي
الجمعيــة المغربيــة لعلــم االجتمــاع.

ملخص
تــروم هــذه الدراســة حتقيــق هدفــن :اهلــدف األول ،االهتــام بموضــوع الفــن املوســيقي يف عاملنــا
املعــارص ،وذلــك مــن منظــور سوســيولوجيا الفــن .والتأكيــد عــى أن األذواق الفنيــة التــي يمتلكهــا األفــراد
متعــددة ومتناقضــة مهــا كانــت أصوهلــم االجتاعيــة ،وأن احلكــم اجلــايل عــى األشــكال املوســيقية،
بــات يتصــف بالتهجــن ،بســبب تأثــر العوملــة عــى الثقافــة مــن خــال اإلنرتنــت ( .)Internetواهلــدف
الثــاين ،هــو توجيــه النقــد ألطروحــة بيــر بورديــو يف مســألة األذواق واملارســة الثقافيــة عنــد األفــراد.
الكلمات المفتاحية :الفن  .الموسيقى  .الذوق  .بورديو  .العولمة
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

;Abstract
The first goal is to focus on the subject of musical art in our contemporary world, from the
perspective of the sociology of art. And the assertion that the artistic tastes that individuals possess
and are contradictory regardless of their social origins, and that aesthetic judgment on music has
become characterized by hybridization, due to the effect of globalization on culture (the Internet). The
second goal is to criticize Pierre Bourdieu’s thesis on the tastes and cultural practices of individuals.

Keywords : Art . Music . taste . Bourdieu . Globalization.

مقدمة
مــا الــذي يقصــد بالفــن؟ مــن هــو الفنــان؟ وكيــف يتــم إنتــاج األعمــال الفنيــة؟ ومــا هــو دور الفــن وعاقتــه
بالمجتمــع؟ ...إلــخ .هــي مجموعــة مــن األســئلة طرحتهــا السوســيولوجيا ،وحاولــت تقديــم إجابــات عنهــا،
ألن الفــن مــن وجهــة نظــر الباحثيــن يعــد وســيلة ممتــازة مــن أجــل فهــم المجتمــع .فالفــن هــو واحــد مــن
األشــكال الثقافيــة التــي تعبــر عــن طبيعــة المجتمــع ،وعــن أهــم التغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة التــي تمســه،
خصوصــا إذا نظرنــا إلــى وظائــف الفــن ،والتأثيــر الــذي يمكــن أن يحدثــه فــي المجتمــع .والفــن يشــمل
ً
أشـ ً
ـكاال تعبيريــة عديــدة ،كالرســم والتصويــر والغنــاء والموســيقى...إلخ.

تعــد الموســيقى ظاهــرة فنيــة خاصــة بالمجتمعــات الغربيــة ،علــى الرغــم مــن وجــود أنــواع مــن الموســيقى
فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم ،إال أن ماكــس فيبــر ( )Max Weberقــد بيــن أنــه فــي الغــرب فقــط ،منــذ عصــر
النهضــة ،ظهــرت موســيقى متناغمــة عقانيــة مدعومــة بنظــام التدويــن ،الــذي جعــل تكويــن وإنتــاج األعمــال
ـم بقاءهــا.
الموســيقية الحديثــة ممكنًــا ،ومــن ثـ ّ
وقــد أدى انتشــار التقنيــات الرقميــة فــي المجتمعــات الغربيــة ،إلــى ترابــط الفــن الموســيقي بأشــكال جديدة
مــن االتصــال والتطبيقــات؛ حيــث بــدأ العديــد مــن الفاعليــن فــي األوســاط الفنيــة يتخــذون مــن شــبكة
اإلنترنــت مســاحة افتراضيــة ،مــن أجــل مواجهــة مجموعــة مــن التحديــات مــن خــال المزايــا التــي يوفرهــا
الويــب والتــي بدورهــا تحفــز الفنانيــن والفاعليــن علــى تحقيــق مجموعــة مــن الرســاميل (الماديــة ،الثقافيــة،
االجتماعيــة ،الرمزيــة) .فهنــاك العديــد مــن المشــاركين والفاعليــن فــي مجــال الحقــل الفنــي ،قــد انتقلــوا مــن
الحالــة الواقعيــة للفــن إلــى الحالــة االفتراضيــة لــه مــن أجــل تعزيــز مكانتهــم االجتماعيــة .وتظهــر الماحظــة
أن مشــاركتهم فــي شــبكات الويــب علــى اإلنترنــت ،يشــجعهم علــى تبنــي ثقافــة المشــاركة والتواصــل التــي
تُعلــم وتؤثــر علــى نشــاطهم الفنــي ،ذلــك ألن الويــب يوفــر للفاعليــن القــدرة علــى عــرض أعمالهــم الفنيــة،
والبحــث عــن فــرص لتجربــة طــرق جديــدة إلنتــاج عروضهــم الفنيــة دون قيــود المؤسســات الرســمية
المهيمنــة.
فــي هــذا الســياق ،فــإن الســؤال المطــروح هــو كيــف يشــتغل الفــن الموســيقي فــي العالــم االفتراضــي؟
ومــا تأثيــر العولمــة علــى الموســيقى؟

تهــدف هــذه المقالــة إلــى مناقشــة النظريــة التــي طورهــا بييــر بورديــو حــول مســألة الــذوق الفنــي .وذلــك
بغــرض إظهــار االختــاف والتمايــز فــي مســألة الــذوق بالنســبة لألفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة أو الفئــة
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االجتماعيــة ذاتهــا ،وأن التوجــه الثقافــي الــذي يميــز المجتمعــات الغربيــة يقــوم علــى تــذوق كل شــيء،
خصوصــا فــي المجتمعــات االفتراضيــة .ونشــير إلــى أن الغايــة مــن إنجــاز هــذا العمــل المتواضــع ،يرجــع
ً
إلــى فضولنــا العلمــي وكوننــا مــن المهتميــن بدراســة المجتمعــات االفتراضيــة.

أمــا مــن الناحيــة المنهجيــة ،ســتكون مقاربتنــا للموضــوع مقاربــة سوســيولوجية ،مــن خــال اعتمــاد
مجموعــة مــن األطــر النظريــة التــي تهتــم بالحقــل الثقافــي والفنــي خاصــة .وذلــك حتــى يمكــن أن توفــر لنــا
نطا ًقــا أوســع مــن الفــرص بغــرض النظــر فــي الكيفيــة التــي تــؤدي إلــى تفاعــل الفــرد مــع الفــن الموســيقي.
وســوف نعتمــد علــى تقنيــة الماحظــة بغــرض وصــف وتحليــل الترابــط الــذي يجمــع الفــن الموســيقي
بالواقــع االفتراضــي.

أوال :في سوسيولوجيا الفن
تؤثــر الطبيعــة اإلشــكالية للفــن علــى كيفيــة دراســته ،بســبب التخصصــات اإلنســانية التــي ينتمــي إليهــا
العلمــاء ،مثــل فلســفة الفــن أو تاريــخ الفــن أو علــم الجماليــات أو السوســيولوجيا أو األنثروبولوجيــا؛ حيــث
يعــد الفــن مــن أصعــب القضايــا التــي تواجــه باحثيــن عديديــن ،ذلــك أن «علمــاء االجتمــاع الذيــن يوجهــون
انتباههــم إلــى الفنــون فــي المجتمــع يســيرون فــي مناطــق خطــرة بطريقــة أخــرى .فهــم يكســبون اســتياء
المتخصصيــن فــي الفنــون والمشــككين فــي شــرعية مســاعيهم»(().

أساســا بتاريــخ الفــن،
تعــد سوســيولوجيا الفــن أحــد الفــروع الغامضــة ألن جذورهــا التاريخيــة ترتبــط ً
والنقــد األدبــي أو الفنــي ،وعلــم الجمــال وفلســفة الفــن ،كمــا أنهــا تحضــر بشــكل هامشــي فــي تاريــخ
نشــأة السوســيولوجيا ،فاالهتمــام بالفــن مــن طــرف إيميــل دوركهايــم ( )Émile Durkheimكان ضعي ًفــا إلــى
حــد مــا .حيــث نجــد أن دوركهايــم لــم يتنــاول مســألة الفــن إال ألنــه يشــكل ـــــ فــي نظــره ـــــ نقلــة للعاقــة
بالديــن(() .فقــد أشــار إلــى دور النقــوش علــى األخشــاب والجــدران فــي التعبيــر عــن الطوطــم الــذي يخــص
المجتمعــات القبليــة .ومــع ذلــك لــم يتــرك لنــا بعــد وفاتــه أي كتــاب أو مقــال منفــرد أو خــاص بدراســة الفــن.

أمــا فــي ألمانيــا ومــع بدايــة القــرن العشــرين ،فقــد تــم إنتــاج أعمــال عديــدة تهتــم بالمســائل الثقافيــة فــي
إطــار سوســيولوجيا الفــن ،علــى عكــس مــا كان فــي فرنســا .مــن بيــن األعمــال المؤسســة لسوســيولوجيا
الفــن ،نجــد مــا كتبــه ماكــس فيبــر حــول الموســيقى ،واجتهاداتــه الخاصــة بالبحــث فــي أسســها العقانيــة،
مركـ ًـزا علــى الكيفيــة التــي جعلــت الموســيقى الغربيــة تنشــأ «نظا ًمــا مــن التدويــن المكتــوب للعامــات ،مــا
مكــن مــن حفــظ األلحــان وإعــادة تأديتهــا بأنــواع معقــدة وأكثــر موســيقية ...وعــد أن العقلنــة التناغميــة ال
توجــد فــي التقاليــد الموســيقية فــي الحضــارات األخــرى .فبعــض التقاليــد الموســيقية تقــوم علــى نظــام
بســيط مؤلــف مــن خمــس نغمــات»(() ،بينمــا فــي المجتمعــات الغربيــة تقــوم علــى ثمانــي نغمــات .كمــا أن
Vera L. Zolberg (1990): Constructing a Sociology of the Arts. Cambridge - University
Press, P.3.

(()
(()

)(1

نتالــي إينيــك ،سوســيولوجيا الفــن ،حســين جــواد قبيســي (مترجــم) ،ط ( ،بيــروت ـ لبنــان :المنظمــة العربيــة
للترجمــة ،(0(( ،ص.(7 :
أوســتن هارينغتــون ،الفــن والنظريــة االجتماعيــة ،حيــدر حــاج اســماعيل (مترجــم) ،ط ( ،بيــروت ـ لبنــان:
المنظمــة العربيــة للترجمــة ،(0(4 ،ص (60 :ـ (.(6
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العقلنــة فــي الموســيقى تتمثــل فــي تطويــر تكنولوجيــة الموســيقى مثــل البيانــو والكمــان وغيرهــا .ويــرى فيبــر
علمــا بالموســيقى.
أن نتيجــة هــذه العقلنــة بــروز مــا يســمى بالمؤلــف الموســيقي أو الفنــان الــذي يمتلــك ً

بينمــا نجــد أن جــورج زيمــل ( ) Georg Simmelهــو أكثــر السوســيولوجيين الكاســيكيين الذيــن اهتمــوا
كثيـ ًـرا بالفــن ،فقــد عــد أن الســؤال االجتماعــي ليــس سـ ً
ـؤاال أخاقيــا فقــط  ،وإنمــا ســؤال جمالــي أيضــا.
وضوحــا فــي الصراعــات الحديثــة
وقــد كان يــرى أن تأثيــر القــوى الجماليــة علــى الحقائــق االجتماعيــة أكثــر
ً
بيــن الميــول االشــتراكية والفرديــة .وتميــز بأنــه أراد أن يدفــع بالسوســيولوجيا إلــى األمــام مــن خــال دراســته
ألعمــال «رامبرانــت ومايــكل أنجلــو ورودان ،بهــدف بيــان التكييــف االجتماعــي للفــن ،وخاصــة فــي عاقاتــه
مــع المســيحية ،وإظهــار أثــر النظــرة إلــى العالــم (رؤيــة العالــم) علــى األعمــال الفنيــة .وقــد أبــرز علــى نحــو
خــاص االنســجام بيــن الميــل الفنــي إلــى األشــكال المتناظــرة والمتناســقة وأشــكال الحكــم االســتبدادية
والمجتمعــات االشــتراكية ،فــي حيــن أنــه ربــط بيــن الفرديــة واألشــكال الليبراليــة للدولــة واألشــكال الفنيــة
المتنافــرة»(.)4

وخصوصــا منــذ أوســاط القــرن العشــرين ،ظهرت
أمــا فــي المرحلــة المعاصــرة مــن تطــور السوســيولوجيا،
ً
لنــا مجموعــة مــن األعمــال السوســيولوجية التــي تهتــم بالفــن فــي بلــدان أوربيــة عديــدة ،مثــل أعمــال تيــودور
أدورنــو ( )Theodor W. Adornoالــذي انشــغل كثيـ ًـرا بالفــن الموســيقى ،فقــد عــد الفــن وســيلة ممتــازة للتحــرر
مــن الضغوطــات التــي تفرضهــا الحيــاة االجتماعيــة ،كمــا كان يــرى بــأن «التقاليــد الموســيقية المختلفــة فــي
المجتمعــات الغربيــة الحديثــة ال يمكــن فهمهــا إال مــن خــال طبيعــة عاقاتهــا المتبادلــة ،وأن الموســيقى
بحاجــة إلــى أن تُفهــم ليــس مــن حيــث خصائصهــا الشــكلية فقــط وإنمــا مــن حيــث عاقــة هــذه بأوضــاع
أيضــا»(().
إنتاجــه واســتقباله ً

يــرى ديفيــد انغليــز ( )David Inglisأن سوســيولوجيا الفــن تحيــط بموضوعــات ومســائل متباينة عديــدة ،بدءا
مــن التحليــات المحــدودة النطــاق  ،Micro-Levelمثــل دراســة كيــف ينتــج أو يمــارس أولئــك األفــراد الذيــن
يطلــق عليهــم »فنانــون« إبداعاتهــم الفنيــة .وصـ ً
ـوال إلــى التحليــات الكبــرى الواســعة النطــاق ،Macro-Level
()6
كالتفكيــر فــي مكانــة الفــن فــي البنــاء العــام للمجتمعــات الحديثــة  ،ويرجــع ذلــك إلــى أن معظــم علمــاء
االجتمــاع يختلفــون فــي مقــدار االهتمــام الــذي يولونــه لجوانــب معينــة مــن المجتمــع ،والشــيء نفســه مــع
الفــن الــذي يســاعدهم فــي تحليــل الجوانــب الجماليــة للمجتمــع.
بالنســبة إلــى بييــر بورديــو ،فإنــه يــرى أن السوســيولوجيا والفــن ثنائــي غريــب وشــاذ ،فالعاقــة بينهمــا
مزعجــة ،ومبهمــة فــي اآلن نفســه ،ألن الفــن كثيـ ًـرا مــا يحيــل إلــى محــاكاة الواقــع ويســعى إلــى التعبيــر عــن
أساســا إلى فهــم الحيــاة االجتماعيــة والعاقات
جمــال الحيــاة ومعانيهــا ،فــي حيــن أن السوســيولوجيا تهــدف ً
االجتماعيــة والثقافيــة التــي يمارســها األفــراد والمؤسســات.
()4

إينيك ،سوسيولوجيا الفن ،ص.(8 :
John Shepherd, Kyle Devine, (2015): The Routledge Reader on the Sociology of Music.
Routledge, P.4.

()6
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ديفيــد أنغليــز وجــون هغســون ،سوســيولوجيا الفــن :طــرق للرؤيــة ،ليلــى الموســوي (ترجمــة) ،العــددي
( ،(4الكويــت :سلســلة عالــم المعرفــة ،يوليــوز ،(007ص.(( :

)(5

دراسات ثقافية
ً
«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

ومــا يميــز بورديــو هــو رفضــه لمــا يســميه «القــراءات الداخليــة لألعمــال الفنيــة التــي تكتســب معناهــا
وقيمتهــا مــن أنهــا تتجــاوز األحــوال التاريخيــة التــي أنتجتهــا وقبلتهــا فــي األصــل ،ويرفــض كذلــك األنمــاط
التقليديــة مــن التحليــل السوســيولوجي ،الــذي يدعــوه القــراءات الخارجيــة ،متهمــا إياهــا بأنهــا تميــل إلــى
اختــزال نشــأة عمــل فنــي مــا فــي األصــل االجتماعــي لصانعــه»( .)7فمــا يجادلــه بورديــو هــو أن العديــد مــن
نقــاد الفــن يناقشــون الخصائــص الشــكلية للرســم بطريقــة «غيــر تاريخيــة» مــن أجــل إثبــات صاحيــة القــراءة
الداخليــة للفــن .وبعبــارة أخــرى ،قــراءة وفــك رمــوز تطــور األشــكال الفنيــة ،بطريقــة تحجــب األحــوال
االجتماعيــة التــي أنتجتهــا.

يتميــز معظــم الباحثيــن فــي سوســيولوجيا الفــن عــن باقــي المتخصصيــن مثــل علمــاء الجماليــات ،بأنهــم
ينطلقــون مــن «فرضيــة أن الفــن يجــب أن يوضــع فــي ســياقه ،مــن حيــث المــكان والزمــان بالمعنــى العــام،
وكذلــك بشــكل أكثــر تحديــدً ا ،البنيــات المؤسســية ،وقواعــد التوظيــف ،والتدريــب المهنــي ،والمكافــأة،
والمحســوبية أو دعــم آخــر .إذ يوجــه علمــاء االجتمــاع االنتبــاه إلــى عاقة الفنــان والعمــل الفني بالمؤسســات
السياســية واأليديولوجيــات وغيرهــا مــن العامــات غيــر الجماليــة»(.)8

يركــز علمــاء االجتمــاع فــي أبحاثهــم العلميــة علــى الســياق التاريخــي واالجتماعــي والثقافــي لألعمــال
الفنيــة ،علــى عكــس علمــاء الجماليــات الذيــن يركــزون علــى جماليــة األعمــال الفنيــة .فأكثــر مــا يميــز علمــاء
االجتمــاع أنهــم يعملــون علــى اختيــار األعمــال الفنيــة دون االهتمــام بجودتهــا وحســها الجمالــي .وكمــا
تقــول (« :)Vera L. Zolbergيمكنهــم دراســة الفــن الشــعبي ،أو مهــن الفنانيــن فــي الصناعــات اإلنتاجيــة،
أوأي نــوع مــن األعمــال الفنيــة بغــض النظــر عــن جودتهــا .قــد يفصلــون مكونــات الفــن لفهــم مكانتــه فــي
المجتمــع .ال يعرقلهــم أفــكار الطبيعــة المقدســة للفــن ،فهــم يشــككون فــي مثــل هــذه الكليشــيهات مثــل
التصــور الرومانســي المبالــغ فيــه للفنانيــن وإبداعاتهــم»(() .وبخــاف علمــاء االجتمــاع الذيــن يربطــون
موضــوع الفــن بســياقه االجتماعــي والثقافــي« .يدعــي الجماليــون أن الفــن العظيــم يتحــدث عــن كل العصــور
ولإلنســانية جمعــاء .ولهــذا الســبب فإنهــم ينتقــدون التحليــل السوســيولوجي الــذي ،كمــا يقولــون ،يختــزل
الفــن إلــى مجــرد انعكاســات للعمليــات االجتماعيــة أو السياســية أو االقتصاديــة»(.)(0
ونجــد بييــر بورديــو يصــر علــى أن سوســيولوجيا الفــن «يجــب أال يســعى إلــى تفســير نشــأة عمــل فنــي
باإلشــارة إلــى األصــل االجتماعــي لصانعــه فقــط ،فالخيــارات األســلوبية واالبتــكارات الجماليــة ال يمكــن أن
تفســر إال مــن خــال األخــذ فــي الحســبان المــدى والمحــدد تاريخ ًيــا ،مــن المواقــف الممكنــة والمتاحــة ألي
فنــان وليــس باإلشــارة إلــى العوامــل الخارجيــة مثــل األصــل االجتماعــي وحــده((().
إن الطابــع الثقافــي الــذي ميــز المجتمعــات األوروبيــة خــال القــرن العشــرين ،دفعــت سوســيولوجيا
الفــن منــذ بدايــة الســتينيات إلــى دراســة مجموعــة مــن المؤسســات الفنيــة ،معتمــدة فــي ذلــك تحليــات
كميــة وكيفيــة لألســواق الفنيــة ،ونمــاذج االســتهاك فــي الفنــون .فقــد ركــزت هــذه السوســيولوجيا علــى
()7

المرجع السابق ،ص.27 :
Vera L. Zolberg (1990) : Op.Cit, P.8.

)(8

Vera L. Zolberg (1990) : Op.Cit, P.11.

)(9

Ibid, P.14

)(10

((() إنجليز وهغسون ،سوسويلوجيا الفن ،ص.37 :
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الممارســات الســلوكية والمؤسســية الخاصــة بتلقــي الفنــون البرجوازيــة والشــعبية .كمــا ركــزت فــي دراســتها
علــى مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن الذيــن ينخرطــون فــي مــا يســمى بالشــبكات االجتماعيــة للفنــون ،مثــل
الباعــة ،والرعــاة ،والنقــاد ،والفنانيــن ،واألعمــال الفنيــة .نظـ ًـرا ألن المقاربــة السوســيولوجية للفــن تســعى إلــى
النظــر فــي التأثيــرات التــي يحدثهــا المجتمــع فــي عالــم الفــن ،أي الدوائــر والمؤسســات المباشــرة وغيــر
خصوصــا تلــك المتعلقــة بالتأثيــرات الثقافيــة .إذ يمكــن أن يتفــق
المباشــرة التــي لهــا عاقــة بعالــم الفــن،
ً
«العديــد مــن علمــاء االجتمــاع علــى أننــا نســتطيع أن ننظــر إلــى هــذا المجــال علــى أنــه مكــون مــن شــبكة
اإلنتــاج والتوزيــع واالســتهاك الثقافــي»((().

ويمكــن تصنيــف سوســيولوجيا الفــن حســب نتالــي إينيــك ( )nathalie heinichإلــى ثاثــة تصنيفــات ،وهــي
على النحــو التالــي((():

 .1تفســيرية يقــوم بهــا علمــاء االجتمــاع الذيــن ينشــطون ويمارســون التنظيــر فــي الحقــل األكاديمــي
الجامعــي ،وتركــز بحوثهــم فــي الغالــب علــى األعمــال الفنيــة ،حيــث يعملــون علــى تقديــم تأويــات
لألعمــال الفنيــة ،معتمديــن فــي ذلــك التاريــخ والفلســفة وعلــم النفــس والســيميائيات.
 . 2وهــي التــي لهــا عاقــة بمؤسســات اســتطاعية ،حيــث إن المنهــج المعتمــد فــي هــذه المؤسســات هــو
اإلحصــاء ،وتركــز علــى الموضوعــات التــي لهــا عاقــة بجمهــور الفــن ،والــذوق الفنــي ،والتســويق،
ونــادرا مــا يتــم نشــرها فــي مؤلفــات أو مجــات علميــة.
وإدارة األعمــال ،وغيرهــا.
ً
أساســا علــى تنويــع
 . 3مــا يرتبــط بالمراكــز والمعاهــد الوطنيــة والدوليــة لدراســة الفنــون ،وهــي تعتمــد ً
مناهجهــا مثــل المنهــج الكمــي والكيفــي (الماحظــة ـ المقابلــة ـ تحليــل المضمــون ـ دراســة الحالــة،)..
وتعــد أكثــر تأثيـ ًـرا مــن ســابقاتها ألنهــا تؤثــر فــي صنــع القــرار.
فــي األخيــر ،تأتــي سوســيولوجيا الفــن لكــي تثيــر مجموعــة مــن األســئلة وتســاهم فــي إعطــاء التحليــات
والتفســيرات ذات طبيعــة خافيــة حــول الفــن .وهــي سوســيولوجية ال ترتكــن إلــى األجوبــة الجاهــزة
واألحــكام المســبقة ،فمــا يهــم بالنســبة إليهــا هــو البحــث عمــا هــو خفــي فــي الظاهــرة الفنيــة .حيــث إنهــا
ليســت سوســيولوجيا وصفيــة فقــط ،وإنمــا سوســيولوجيا نقديــة بالدرجــة األولــى ،وتعــد أيضــا محفــزة
للتفكيــر فــي طبيعــة حياتنــا التــي نعيشــها بشــكل يومــي.

ً
ثانيا :الذوق الفني عند بيير بورديو
قــل لــي مــا هــو ذوقــك؟ ومــاذا تحــب؟ أقــول لــك مــن أنــت .بمعنــى آخــر ،أخبرنــي نــوع األشــياء
التــي تحــب ممارســتها والقيــام بهــا ،أقــول لــك مــا نــوع الطبقــة االجتماعيــة التــي تنتمــي إليهــا ،والرســاميل
والمراتــب التــي تتوفــر عليهــا .هــذا مــا بينــه بييــر بورديــو فــي كتابــه «التميــز»( )La Distinction( )(4الــذي صــدر
ســنة (((7م ،فقــد قــام بصياغــة نظريــة تهتــم بسوســيولوجيا األذواق وأســاليب وأنمــاط العيــش ،واســتعراض
((() المرجع السابق ،ص25 :
((() إينيك ،سوسيولوجيا الفن ،ص (( :ـ .(0

)14( Pierre Bourdieu (1996), Distinction: a social critique of the judgement of taste,
Translated by Richard Nice, Eighth printing. Harvard University Press.
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الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

مــا يســميه بالكفــاح مــن أجــل التميــز عنــد الطبقــات االجتماعيــة .فهــو يوضــح كيــف أن نظريــات الفــن
الســائدة فــي المجتمــع الغربــي تعــزز االنقســامات االجتماعيــة فــي المجتمــع ،كونهــا جــز ًءا مــن «رأس المــال
(وأيضــا
الثقافــي» الــذي ينشــره مثقفــو الطبقــة المهيمنــة إلعــادة إنتــاج التمييــز بينهــا وبيــن الطبقــة المهيمنــة
ً
فــي نضالهــم مــع القســم المهيمــن فــي طبقتهــم ،أولئــك الذيــن يمتلكــون رأس المــال االقتصــادي بـ ً
ـدال مــن
الثقافــة).

((()
مهمــا فــي التحليــل السوســيولوجي
دورا ً
ومــن المعلــوم أن مفهــوم الهابيتــوس ( )Habitusقــد أدى ً
لــدى بورديــو خاصــة فــي مــد الجســور بيــن أبحاثــه الســابقة مثــل« :حــب الفــن»  L’amour de l’artو«الفــن
المتوســط»  Un art moyenو«إعــادة اإلنتــاج»  ،La reproductionحيــث يعــرف الهابيتــوس بكونــه «نظــام مــن
االســتعدادات فــي اإلدراك والتقييــم والعمــل ،يســمح للفــرد بالقيــام بعمليــات ذات صلــة بالمعرفــة العمليــة
 ...وبــأن يولــد اســتراتيجيات مائمــة ومتجــددة علــى الــدوام»( .)(6فهــو نظــام منغــرس بشــكل ضمنــي فــي
البنيــة الجســدية لألفــراد؛ «اإلشــارات األكثــر تلقائيــة أو التقنيــات الجســدية التــي تبــدو غيــر مهمــة مثــل طــرق
المشــي أو التمخــط ،وطــرق األكل أو التحــدث  ...وتقويــم العالــم االجتماعــي»(.)(7

إن منظومــة االســتعدادات التــي يحملهــا األفــراد والتــي تتيــح لهــم الحكــم فــي مــدى جــودة المنتجــات
والســلع ،ونــوع الموســيقى ،أو التجــول فــي أحــد المتاحــف ،هــي هــذا «الهابيتــوس» .وقــد أظهــر بورديــو
فــي انشــغاله علــى مســألة «الــذوق» ،أن هــذا األخيــر يخضــع للمجتمــع فــي المقــام األول .فــاألذواق المتمثلــة
فــي المــأكل والمشــرب ،وفــي اللبــاس ،والموســيقى ،وزيــارة المتاحــف ،والرياضة...إلــخ ،هــي كلهــا تعــد
انعكاســا لمكانــة الفــرد داخــل المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه؛ أي إن هــذه األذواق تعبــر عــن انتمــاء الفــرد
ً
لطبقــة اجتماعيــة معينــة .وعليــه ،فــإن الــذوق يعــد أحــد أهــم األمثلــة الحيــة علــى الهيمنــة الثقافيــة .فهــو ال
يعــد اعتباطيــا وإنمــا يتــم فرضــه مــن طــرف الطبقــة البرجوازيــة والمتحكمــة داخــل المجتمــع عبــر األجهــزة
األيديولوجيــة مثــل المدرســة .وبالتالــي ،فــإن كل طبقــة اجتماعيــة تتميــز بمجموعــة مــن الممارســات
والســلوكات االجتماعيــة والثقافيــة التــي تتــم إعــادة إنتاجهــا وتوريثهــا بيــن األجيــال.

تتميــز مســاهمة بييــر بورديــو فــي الفــن ،عندمــا عــد أن الحقــل الفنــي هــو مجــال محــدد للممارســة
والخبــرة االجتماعيــة ،ويتكــون مــن الفاعليــن االجتماعييــن الذيــن يمتلكــون اســتراتيجيات لتحقيــق مجموعــة
مــن الرســاميل .وتتميــز معظــم الحقــول بالنضــال علــى رأس المــال الرمــزي واالجتماعــي واالقتصــادي،
أي االعتــراف والســمعة واألشــكال األخــرى مــن المــوارد غيــر الملموســة ،والمــوارد الماليــة وغيرهــا مــن
المــوارد الماديــة التــي تحافــظ علــى مكانــة الفــرد فــي الحقــل .فجميــع الحقــول عنــد بورديــو هــي عبــارة عــن
حقــول قائمــة علــى الصــراع والتنافــس بيــن الفاعليــن االجتماعييــن.

نموذجــا نظر ًيــا يؤكــد الطابــع التنافســي فــي جميــع
يســتخدم بورديــو مفهــوم الحقــل ( )Champبكونــه
ً
المجــاالت .فهــو تعبيــر عــن عاقــات الســلطة والســيطرة والتنافــس االجتماعــي بيــن الفاعليــن االجتماعييــن

((() كثيـ ًـرا مــا يتــم ترجمــة مفهــوم الهابيتــوس  Habitusفــي اللغــة العربيــة بالســجية أو الخلقــة أو الطبــع أو الســمت
أو االعتيــاد التــي توجــه الســلوك بطريقــة تلقائيــة وعفويــة .وقــد وجــده بورديــو عنــد دوركايــم الــذي اســتعاره
مــن فاســفة العصــور الوســطى ،لكــي يوضــح مختلــف مــا يتعلمــه الطفــل خــال تربيتــه.
Pierre Bourdieu, (1997): Méditations Pascaliennes ; Paris le Seuil ; P.200.

)(16

Pierre Bourdieu (1996) ; Op. Cit, P.466.

)(17
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مــن أجــل تحقيــق رهاناتهــم وأهدافهــم الخاصــة التــي تنســجم مــع الطبقــات التــي ينتمــون إليهــا ،وتتمثــل
هــذه الرهانــات واألهــداف فــي مــا هــو رمــزي بالدرجــة األولــى ،وليــس مــا هــو مــادي ملمــوس فقــط ،هــذه
الرهانــات واألهــداف هــي مــا تشــكل لنــا مفهــوم «الرأســمال» ( )Capitalالــذي يعبــر عــن درجــة حيــازة
الفــرد ألشــكال الرأســمال (االقتصــادي ،الثقافــي ،االجتماعــي ،)...فــكل حقــل اجتماعــي يتميــز «بماحقــة
غايــة معينــة ،خاصــة بتيســير االســتثمارات المطلقــة كل ًيــا عنــد أولئــك (وهــؤالء تحديــدً ا) الذيــن يملكــون
االســتعدادات الازمــة»( .)(8كمــا أن «كل حقــل هــو تبريــر لوجهــة نظــر فــي األشــياء وفــي الهابيتــوس.
فالهابيتــوس النوعــي الــذي يفــرض نفســه علــى الوافديــن الجــدد علــى أنــه حــق للدخــول ،ليــس ســوى كيفيــة
تفكيــر محــددة («الفكــرة» التــي تعــد الماهيــة تجريــدً ا مــن فعــل الوجــود) ،مبــدأ بنــاء معيــن للواقــع ،قائــم
علــى اعتقــاد قبــل انعكاســي فــي القيمــة المعتــرف بهــا لوســائل البنــاء ولمواضيــع مبنيــة علــى هــذا الشــكل
(المــزاج)»((().
ويلخص بورديو االرتباط بين الهابيتوس والرأسمال والحقل في المعادلة التالية:

[(الهابيتوس) (الرأسمال)]  +الحقل = الممارسة

إن الحقــل بالنســبة إلــى بورديــو هــو الســياق الوحيــد الذي يســمح بتفســير عالــم الممارســات الواقعــي(.)(0
حيــث يتطابــق مــع كل حقــل تطبــع (منظومــة اســتعدادات مختزنــة) خــاص بالحقــل((() .وغالبــا مــا يشــهد هذا
الحقــل تفاوتــا بيــن األفــراد والمؤسســات فــي المســتوى المتعلــق بحيــازة الرســاميل .مــن هنــا ،فــإن الحقــل
الفنــي عنــد بورديــو يتميــز فــي المقــام األول بالنضــال مــن أجــل االعتــراف ،ومــن أجــل إعــان الفاعليــن
االجتماعييــن علــى أنهــم علــى قيــد الحيــاة.

يعــود اهتمــام بورديــو بالفــن والثقافــة إلــى فتــرة الســتينيات مــن القــرن الماضــي ،وقــد أنجــز مجموعــة
مــن الدراســات فــي الحقــل الثقافــي .ويرجــع اهتمامــه بالثقافــة نظـ ًـرا إلــى المكانــة التــي احتلتهــا فــي تحديــد
مهمــا فــي تدريــب القــوى العاملــة
محتــوى التعليــم منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة .و»إذا كان التعليــم ً
أيضــا فــي
مهمــا ً
علــى الوظائــف الحديثــة المطلوبــة فــي إعــادة اإلعمــار الفرنســي واالســتعماري ،فقــد كان ً
طريقــة تطــور النــاس شــخص ًيا بالمعنــى الفكــري والجمالــي»((().
فــي دراســة أنجزهــا بورديــو مــع فريــق مــن الباحثيــن حــول اإلقبــال علــى الفنــون وعاقتهــا باألصــول
االجتماعيــة ،أظهــرت دراســته أن األصــول االجتماعيــة لهــا عاقــة كبيــرة بالرأســمال الثقافــي عنــد جمهــور
دورا كبيـ ًـرا فــي تحديــد الــذوق الفنــي .حيــث إن المنشــأ االجتماعــي لــدى األفــراد يؤثــر
الفــن ،وأنــه يــؤدي ً
علــى االســتعدادات التــي يحملونهــا عندمــا يتعلــق األمــر بمســألة الفــن .فالمزارعيــن هــم األقــل زيــارة
()(8
((()
()(0
((()

ســتيفان شــوفالييه وكريســتيان شــوفيري ،معجــم بورديــو ،الزهــرة إبراهيــم (ترجمــة) ،ط ( ،الشــركة الجزائريــة
الســورية ودار الجزائــر ،(0(( ،ص.(48 :
المرجع نفسه ،ص (4( :ـ .((0
برنــار الييــر ،عالــم متعــدد األبعــاد :تأمــات فــي وحــدة العلــوم االجتماعيــة ،بشــير الســباعي (ترجمــة) ،ط (،
القاهــرة ـ مصــر :المركــز القومــي للترجمــة ،(0(( ،ص.((4 :
المرجع نفسه ،ص.131 :
Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007) : Art Rules. Pierre Bourdieu and the Visual Arts.
Berg Publishers, P. 40.
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الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

للمتاحــف الفنيــة بنســبة  ،% 0.5بينمــا أصحــاب المهــن مثــل الطبيــب والمهنــدس ،يواظبــون علــى زيارتهــا
ـورا وزيــارة للمتاحــف الفنيــة ،فهــم األســاتذة والمثقفــون والمتخصصــون
بنســبة  .% 43.3أمــا األكثــر حضـ ً
((()
فــي الدراســات الفنيــة بنســبة ((( . %

وقــد بيــن بورديــو فــي نفــس الدراســة بــأن درجــة الرأســمال الثقافــي الــذي يحملــه الفــرد عامــل أســاس
فــي طبيعــة الــذوق الفنــي أو عــدم تذوقــه للفــن ،وذلــك بســبب التنشــئة االجتماعيــة التــي تلقاهــا الفــرد
داخــل األســرة أو خارجهــا .وأن الجمهــور الــذي ال يســتطيع زيــارة المتاحــف ،إنمــا راجــع أساســا إلــى عــدم
امتاكهــم لإلمكانيــات التــي تخولهــم تأويــل تلــك األعمــال التــي يتــم عرضهــا فــي المتاحــف .حيــث ال
يمتلكــون الكفــاءة أو المهــارة الخاصــة بالتــذوق الفنــي .يعنــي ذلــك أن أحــكام الــذوق تظهــر فــي كل عمليــة
يقــوم بهــا الفــرد عبــر الهابيتــوس الــذي يتشــكل لديــه عــن طريــق عمليــة التنشــئة االجتماعيــة ،الشــيء الــذي
يســمح لــه بالقيــام بعمليــات وفــق مــا يتــم تقديمــه ضمــن الحقــل االجتماعــي .وتوضــح المعادلــة التــي
اقترحهــا بورديــو« :كيــف يشــكل الهابيتــوس ورأس المــال داخــل حقــول الممارســة .وبالتالــي ،فــإن اســتهاك
الفــن ليــس مجــرد حــدث ســاذج أو منفصــل ،بــل هــو تحقيــق للديناميــة الجماليــة بأكملهــا»( .)(4وعــاوة
علــى ذلــك ،فــإن المنطــق الــذي يميــز الحقــل الثقافــي ،والفنــي علــى الخصــوص ،هــو أنــه مجــال للصــراع
والتنافــس مــن أجــل امتــاك الشــرعية والســلطة والهيمنــة بغــرض تحقيــق التميــز االجتماعــي.

تمثــل األذواق أحــد أهــم األشــكال الثقافيــة تعبيـ ًـرا عــن التمايــز االجتماعــي ،وهــي عبــارة عــن تفضيــات
يحملهــا األفــراد حــول نــوع ثقافــي معيــن (أنــواع الموســيقى ،والمؤلفيــن الموســيقيين ،والمغنييــن) ،فمثــا
قــد يكــون هنــاك شــخص يفضــل ســماع الموســيقى الشــرقية ويرفــض اســتماع الموســيقى الغربيــة أو العكس.
وذلــك نظـ ًـرا لعوامــل عــدة مرتبطــة بالتغيــرات الثقافيــة والتربويــة الخاصــة بطبقــة معينــة التــي تدفــع األفــراد
إلــى اختيــار نــوع مــن الموســيقى.

يلفــت بورديــو االنتبــاه إلــى أن األذواق هــي التأكيــد الفعلــي علــى اختــاف حتمــي ،وتعمــل علــى
تمييــز مجموعــة مــن الطبقــات االجتماعيــة عــن األخــرى((() .فالــذوق ،وف ًقــا لبورديــو «هــو مــا يجمــع
األشــياء واألشــخاص م ًعــا»( .)(6وهــو يجــادل بــأن أولئــك الذيــن يتشــاركون أوضا ًعــا متشــابهة فــي الوجــود
(أشــخاص مــن عائــات متشــابهة أو طبقيــة) ،مــع مــوارد (ماديــة) وكفــاءات مماثلــة تحــت تصرفهــم (الكفاءة
الثقافيــة ،مســتويات التعليــم) ،مــن المحتمــل أن يكــون لديهــم أذواق متشــابهة أو علــى األقــل ســوف يصنفــون
ويســتهلكون األشــياء الثقافيــة بطــرق مماثلــة.

يــرى بورديــو فــي كتابــه التمييــز أن هنــاك ثاثــة أصنــاف مــن األذواق تتميــز بهــا كل طبقــة اجتماعيــة،
حيــث إنهــا محكومــة بهابيتــوس ثقافــي عبــارة عــن انعــكاس ألوضــاع اجتماعيــة وأحــوال معيشــية خاصــة
بهــا ،وهــي:
ـ األذواق المشــروعة التــي ترتبــط باألعمــال الفنيــة الراقيــة والنخبويــة التــي تتطابــق مــع الطبقــة االجتماعيــة
العليــا المهيمنة.
Pierre Bourdieu (1969): L’amour de L’art. Paris: éditions de Minuit. P.40.

)(23

Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007), Op. Cit, P.46.

)(24

Pierre Bourdieu (1996), Op.cit, P.56

)(25

Ibid, P.241.

)(26
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ـ األذواق الوســطى التــي تضــم أعمــال فنيــة أقــل نخبويــة ،وتنتشــر بيــن الطبقــات المتوســطة أكثــر مــن
انتشــارها بيــن الطبقــات العليــا.

ـ األذواق الشــعبية ،وهــي األذواق التــي تمتلكهــا الطبقــة الشــعبية ،وتتمثــل فــي صنــف مــن األعمــال الفنيــة
المبســطة التــي تفتقــر ألي طمــوح فنــي(.)(7

مــن خــال هــذا التصنيــف ،يبيــن بورديــو فــي مؤلفــه التمييــز أن الطبقــة االجتماعيــة العليــا أو المســيطرة
تتميــز بأنهــا تبحــث عــن التميــز ،وأخــذ مســافة اتجــاه الطبقــات األخــرى ،وتتميــز بأنهــا علــى اقتنــاع راســخ
بشــرعيتها الثقافيــة .بينمــا تتميــز الطبقــات الوســطى بأنهــا تعبــر عــن إرادة ثقافيــة جيــدة ،وتعمــل علــى متابعــة
الســلع الثقافيــة بنــوع مــن التأخيــر وعــدم التوفيــق .أمــا الطبقــات الشــعبية فهــم مجبــرون علــى األخــذ
باالختيــارات الضروريــة المفروضــة عليهــم مــن خــال اإلكراهــات االجتماعيــة .فــإذا نظرنــا إلــى الفــن
الموســيقي ســوف نجــد أن الفــن الكاســيكي يتعــارض مــع الفــن الشــعبي ،وهكــذا يعمــل الحقــل الثقافــي
أساســا علــى التــدرج مــن األكثــر شــرعية إلــى األقــل شــرعية ومن اســتعمال
علــى أنــه نظــام للتصنيفــات يقــوم ً
اللغــة المتميــزة إلــى اللغــة المبتذلــة .فهــل يتحقــق التصنيــف والتمايــز الثقافــي فــي الحقــل االفتراضــي؟ وهــل
ينســجم الهابيتــوس مــع الحقــل االفتراضــي؟

ً
ثالثا :الفن الموسيقي في الحقل االفتراضي

أصبــح اإلنترنــت ( )Internetقــوة منافســة لمؤسســات ثقافيــة عديــدة موجــودة علــى أرض الواقــع ،نظـ ًـرا
لقدرتــه علــى تمكيــن مســتخدميه مــن الفــرص لمنافســة مشــاهير ونجــوم الشاشــة الكبيــرة ،ويشــير كل مــن
جــون شــيبرد ( )John Shepherdوكايــل ديفايــن ( )Kyle Devineإلــى أنــه« :فــي أواخــر القــرن العشــرين،
أثــر انتشــار اإلنترنــت والتقنيــات الرقميــة بشــكل كبيــر فــي كيفيــة تســجيل الموســيقى وســماعها وأدائهــا،
فضـ ً
ا عــن طبيعــة االســتمتاع الموســيقي ...فقــد أدى هــذا االنتشــار أيضــا إلــى تغييــر كيفيــة شــراء الموســيقى
وبيعهــا»( .)(8وقــد اســتطاع اإلنترنــت توفيــر منصــة لكثيــر مــن الوجــوه المجهولــة عــن طريــق مواقــع التواصــل
االجتماعــي تمكنهــم مــن الظهــور أمــام المشــاهدين الذيــن يتصلــون بالويــب إمــا عبــر وســيلة الهاتــف النقــال
أو الحاســوب .وهــؤالء الوجــوه المجهولــة التــي نتحــدث عنهــا هــم «فنانــوا التســويق االفتراضــي» ،وأقصــد
بهــذه التســمية :المغنييــن والموســيقيين الذيــن يمتلكــون الرأســمال الثقافــي والرأســمال المعلوماتــي ،الــذي
نعنــي بــه درجــة حيــازة الفــرد علــى المــوارد التــي تمكنــه مــن توظيــف كل مــا هــو رقمــي مــن أجــل تحقيــق
المنفعــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يراهــن عليهــا.

نجــد أن الفنانيــن (الموســيقيين والمغنييــن) يرتبطــون بعاقــة كبيــرة مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي .إذ
يعــد موقــع التواصــل االجتماعــي  MySpaceأول وســيط اجتماعــي عالمــي يســتقطب اهتما ًمــا واس ـ ًعا مــن
طــرف الموســيقيين والفنانيــن للتعبيــر عــن أنفســهم والوصــول إلــى الجماهيــر ،فقــد كان عــدد الفنانيــن
والفــرق الفنيــة المســجلة بالموقــع نحــو ( ماييــن تقريبــا فــي ســنة  (008حســب موقــع  .MySpaceوقــد كان
لهــؤالء الفنانيــن والفــرق الفنيــة كثيــر مــن األصدقــاء والمعجبيــن .ومنــذ تأســيس موقــع الفيســبوك ،facebook
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تعــززت العاقــة بيــن مواقــع التواصــل االجتماعــي والموســيقى ،حيــث انخــرط بموقــع الفيســبوك مجموعــة
مــن الفنانيــن ،وأصبــح لهــم أيضــا مجموعــة مــن المعجبيــن مثــل موقــع  ،MySpaceوهــو األمــر نفســه الــذي
حــدث مــع موقــع التويتــر  ،Twitterحيــث اعتمــده فنانــون عديــدون((().

نجاحــا وتأثيـ ًـرا هــو عامــل الثقــة الــذي توفــره
ومــا يجعــل مواقــع التواصــل االجتماعــي أكثــر المنصــات
ً
للفنانيــن والمتتبعيــن للفــن الموســيقي ،فنجــاح موقــع  MySpaceيرجــع إلــى عامــل المصداقيــة فــي صناعــة
الموســيقى ،فقــد كان عامـ ً
ـا فــي نجــاح العديــد مــن الفــرق الفنيــة الناشــئة مثــل  Hollywood UndeadوWest
()(0
 Grandو Fall Out Boyوغيرهــا  .حيــث مكّــن موقــع  MySpaceالفنانيــن مــن تقديــم مقاطــع موســيقية
ومعلومــات عــن الفــرق ،والحديــث مــع المعجبيــن.

كمــا يعــد موقــع الفيســبوك مــن أهــم تلــك المواقــع التــي يســتخدمها الفنانــون الموســيقيون فــي أوروبــا
والواليــات المتحــدة األمريكيــة وفــي الشــرق األوســط لترويــج فنهــم الموســيقي فــي حســاباتهم الشــخصية.
وقــد أعلنــت شــركة الفيســبوك عــن توفيــر منصــة خاصــة بالتوزيــع الموســيقي ،إذ قامــت بعقــد اتفــاق مــع
شــركة «ســوني/إيه.تي.في» المختصــة فــي اإلنتــاج الموســيقي ،مــا يتيــح لمســتخدمي موقعهــا تحميــل
وتبــادل الملفــات (فيديــو) مــن قائمــة الشــركة المنتجــة للموســيقى .إضافــة إلــى ذلــك ،ســيتيح االتفــاق
لمجموعــة مــن الفنانيــن الذيــن يرتبطــون بشــركة «ســوني/إيه.تي.في» ،بــأن يحصلــوا علــى الحقــوق الماليــة
مقابــل اســتخدام أغانيهــم علــى منصــة الفيســبوك .وتضــم قائمــة «ســوني/إيه.تي.في» فنانيــن مثــل بــوب
ديــان  Bob Dylanوإد شــيران  Ed sheeranوغيرهــم.

وتكمــن أهميــة مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي مقدرتهــا على صناعــة الشــهرة عن طريــق الجمهــور الذي
دورا مهمــا فــي إظهــار الكفــاءات الفنيــة
تســتقطبه ،خاصــة إن كان يهتــم باإلبداعــات الموســيقية ،فهــي تــؤدي ً
خصوصــا عندمــا يشــارك األفــراد
«الجديــدة» التــي تعلــن عــن نفســها مــن خــال المنشــورات االفتراضيــة،
ً
إبداعاتهــم الفنيــة علــى موقــع اليوتيــوب  .Youtubeإن شــبكة اإلنترنــت التــي تعبــر عــن الحقــل االفتراضــي،
ويتــم تجســيدها فــي المجــال االجتماعــي عــن طريــق السوشــيال الميديــا والتطبيقــات الرقميــة ،تســاهم
بشــكل أو بآخــر فــي نشــر صــور الفنانيــن ومشــاركتها عبــر العالــم ،وتمكنهــم أيضــا مــن إشــهار أســمائهم.

ويــرى كل مــن ريتشــارد بيترســون ( )Richard Petersonوآنــدي بينيــت ( )Andy Bennettفــي أثنــاء تحليلهما
لمشــاهد الموســيقى الشــعبية ،أن زيــادة الوصــول إلــى اإلنترنــت عنــد عشــاق الموســيقى قــد أدت إلــى ظهــور
شــكل جديــد مــن المشــهد يشــيرون إليــه علــى أنــه «مشــهد افتراضــي» ( )virtual sceneحيــث يقــوالن« :فــي
حيــن يتــم الحفــاظ علــى المشــهد المحلــي التقليــدي مــن خــال سلســلة مــن العربــات ،والنــوادي الليليــة،
والمعــارض ،واألحــداث المماثلــة ،حيــث يتقــارب المعجبــون ويتواصلــون ويعــززون شــعورهم باالنتمــاء
ـخصا مباشـ ًـرا بوســاطة الشــبكة  -التواصل الشــخصي
إلــى مشــهد معيــن ،فــإن المشــهد االفتراضــي يتضمــن شـ ً
بيــن المعجبيــن ...قــد يشــمل ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ،إنشــاء غــرف دردشــة أو قوائــم مخصصــة للمشــهد،
وقــد يتضمــن تــداول الموســيقى والصــور عبــر اإلنترنــت»((().
Ole J. Mjøs (2013) : Music, Social Media and Global Mobility ; MySpace, Facebook,
YouTube. Routledge ; P. 58.
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يظهــر لنــا أن الحقــل االفتراضــي بتعــدد مجاالتــه ،يدفــع األفــراد الذيــن يمتلكــون مجموعــة مــن اإلمكانيات
الفنيــة التــي اكتســبوها عبــر التنشــئة مــن الظهــور بشــكل ممتــاز أمــام الجمهــور ،وذلــك فــي حالــة إذا كانــوا
يمتلكــون «الرأســمال المعلوماتــي» مــن حيــث القــدرة علــى اســتخدام اإلنترنــت والبرامــج التــي ترتبــط
بالعــرض والتصويــر .فاإلنترنــت دون شــك وســيلة ممتــازة ألي فــرد يمتلــك الموهبــة الفنيــة مثــل الغنــاء
والعــزف الموســيقي كــي يحقــق الرأســمال الرمــزي مثــل االعتــراف والشــهرة ،وهــو األمــر الــذي يثبــت أهميــة
شــبكة اإلنترنــت فــي انتشــار الفنانيــن الموســيقيين((() فــي عالمنــا المعاصــر.

تدخــل المســاهمة التــي يقدمهــا الحقــل االفتراضــي فــي ارتباطــه بمجــال الفن ضمــن مــا نســميه «ديمقراطية
الفــن االفتراضــي» ،كــون أن هــذا الحقــل يتميــز بالســيولة فــي توزيــع الرؤيــة للفــن الموســيقي ،حيــث يعتمــد
ظهــور الفنانيــن فــي اإلنترنــت علــى الممارســات الجماعيــة الخاصــة بالنــوع الموســيقي للفنانيــن .وياحــظ
أن موســيقى الــراب  Rapوغيرهــا مــن أنــواع الموســيقى األقــل نخبويــة تســتثمر بشــكل جيــد مواقــع اليوتــوب
واإلنترنــت((() ،مــا يجعلهــا حاضــرة لــدى األفــراد مــن أجــل رؤيتهــا واالســتمتاع بهــا.

إن التطــور الحاصــل فــي ســيولة الوصــول إلــى وســائل اإلنتــاج التــي يوفرهــا المجتمــع الرقمــي ،مكنــت
فنانيــن عديديــن مــن تحقيــق شــهرة عالميــة .ففــي عصرنــا الحالــي ،يبــدو أننــا «نواجــه وض ًعــا ســيطر فيــه
الفنانــون بأنفســهم علــى كل مــا ينتجونــه مــن حيــث كيفيــة تقديــم ســلعتهم ووســائل اتصالهــم وتوزيعهــم
للعالــم( .)(4عــاوة علــى ذلــك ،فــإن انتشــار مواقــع الموســيقى وكثــرة التطبيقــات والبرامــج الخاصــة بتحميــل
وتعديــل الموســيقى ،جعــل مــن الفــن الموســيقي يمثــل أهــم الســلع االفتراضيــة المنتشــرة علــى الويــب،
وألنــه مرتبــط بســهولة عــرض المضاميــن والتخزيــن والتحميــل .األمــر الــذي مكــن األفــراد المســتخدمين
للويــب مــن الولــوج إلــى هــذا النــوع الثقافــي بســرعة وبأقــل تكلفــة .وأيضــا ألن شــبكة اإلنترنــت العالميــة
هــي «جــزء مــن ديمقراطيــة االختيــار التــي تمنــح النــاس الحريــة فــي اختيــار مــا يريــدون ،ومتــى يريــدون
ذلــك ومــاذا يريــدون أن يفعلــوا بهــا»((().

ـادرا مــا نجدهــا حاضــرة فــي إطــار المؤسســات الثقافيــة ذات
غيــر أن هــذه الديمقراطيــة فــي االختيــار نـ ً
خصوصــا .حيــث يغيــب عليهــا قواعــد
الطابــع الرســمي التــي تهتــم بالثقافــة عمو ًمــا والفــن الموســيقي
ً
الديمقراطيــة فــي كثيــر مــن األحيــان ،لكونهــا تخضــع لمعاييــر خاصــة بالنخــب الثقافيــة التــي تتحكــم فــي
المجــال الثقافــي ،والتــي لهــا الحــق أو الســلطة فــي االعتــراف باألفــراد الذيــن يمارســون نو ًعــا مــن الفنــون.
ـادرا علــى الولــوج إلــى هــذه المؤسســات لكــي يظهــر موهبتــه الفنيــة أمــام
فليــس كل مــن يمــارس الفــن قـ ً
الجمهــور.
وإذا كانــت مشــاهدة الفــن النخبــوي مثــل «األوبــرا» حكـ ًـرا علــى الطبقــات العليــا فقــط ،وذلــك خــال
الفتــرة مــا بيــن الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين ،فإنــه مــع انتشــار اإلنترنــت ،ســرعان مــا ســوف
يجــد نفســه يشــترك مــع باقــي األلــوان واألنــواع الموســيقية األقــل نخبويــة إلــى األكثــر شــعبوية مثــل الــراب
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أساســا لظهــور المشــاهد الــذي لــم يظهــر إلــى حيــز الوجــود علــى المســتوى
 ،Rapألن «اإلنترنــت وفــر ً
العالمــي»( .)(6وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن مجموعــة مــن الشــركات الكبــرى الخاصــة باإلنتــاج والتوزيــع
الفنــي لــم تعــد تســتطيع أن تحقــق نفــس النجــاح الــذي حققتــه فــي الفتــرة مــا بيــن الخمســينيات إلــى حــدود
التســعينيات نظـ ًـرا لعــدم مواكبتهــا للتحــوالت التقنيــة مثــل وســائل االتصــال .فمــع ظهــور اإلنترنــت وتغيراتــه
التكنولوجيــة مــع إدخــال تنســيقات الملفــات الموســيقية الرقميــة مثــل ( MPو ،CD burnersأصبحــت
الموســيقى الرقميــة تشــكل تهديــدً ا لنمــوذج األعمــال الراســخة فــي صناعــة الموســيقى( .)(7األمــر الــذي
حمــل الشــركات علــى الســعي المتواصــل للســيطرة علــى الحقــل االفتراضــي مــن أجــل تعويــض العائــدات
المفقــودة الناتجــة عــن انخفــاض مبيعــات األســطوانات والكاســيت واألقــراص المدمجــة ،حيــث بــدأت
الشــركات فــي إدراك إمكانيــات التوزيــع مــن خــال اإلنترنــت ،وقــد قدمــت خدمــات «البــث» التــي تتيــح
الوصــول إلــى قــدر كبيــر مــن الموســيقى مقابــل رســوم عاديــة متواضعــة إلــى حــد مــا.

مهمــا مــن (الرأســمال االقتصــادي) ،ألنــه يمكــن تحويلــه حـ ً
ـاال
ـدارا ً
يمنــح الحقــل الفنــي االفتراضــي مقـ ً
ومباشــرة إلــى مــال ،كمــا يمنــح عاقــات اجتماعيــة (الرأســمال االجتماعــي) تتخطــى الحــدود الجغرافيــة،
ويعــزز الشــرعية واالعتــراف (الرأســمال الرمــزي) لــدى الفنانيــن الموســيقيين ،لكــن بنســبة متفاوتــة بيــن
الفنانيــن الموســيقيين .فاألعمــال الفنيــة ذات الطابــع الموســيقي التــي تتميــز بالنخبويــة وتســعى إلــى إبــراز
نــوع مــن الفــروق الطبقيــة وتميزهــا مثــل األوبــرا ،فإنهــا فــي مجــال الحقــل االفتراضــي لــم تســتطع أن تحقــق
المكانــة نفســها التــي حققتهــا األعمــال الفنيــة األقــل النخبويــة مثــل أغانــي البــوب  Popمــن حيــث عــدد
المشــاهدات واألربــاح المحصــل عليهــا التــي تقدمهــا شــركات التســجيل الموســيقي المرتبطــة باالقتصــاد
الرقمــي .ذلــك أن المنافســة بيــن شــركات التســجيل تكــون فــي الكميــات ال فــي األســعار ،حيــث ياحــظ
أن هوامــش الربــح أعلــى بشــكل ملحــوظ فــي األلبومــات( .)(8ممــا يؤكــد أن االرتقــاء الموســيقي لــم يعــد
يســتجيب لمعاييــر خاصــة بالنخبــة المثقفــة مــن الفنانيــن التــي يتعــارض فيهــا الكيــف مــع الكــم ،وإنمــا
أصبــح مترت ًبــا بالدرجــة األولــى علــى الكــم .كمــا أن الربــح الــذي تحققــه شــركات التســجيل أصبــح مرتب ًطــا
بالتنــوع فــي األذواق الموســيقية عنــد الجمهــور ،وبتركيزهــا علــى فئــة الشــباب.
خصوصــا قــد عــرف تحـ ً
ـوال كبيـ ًـرا
ولذلــك ،يجــب أن نعتــرف بــأن الحقــل الثقافــي عامــة والحقــل الفنــي
ً
منــذ أواخــر القــرن العشــرين علــى مســتوى الــذوق .فهنــاك طلــب علــى كل األشــكال الفنيــة بمــا فيها الشــعبية
مــن النخبــة المثقفــة ذات الــذوق الرفيــع ،وقــد ذكــر ريتشــارد بيترســون حــول هــذا التحــول قائـ ً
ـا:

«إننــا نــرى تحـ ً
ـوال فــي السياســة الجماعيــة النخبويــة مــن أصحــاب الثقافــة الرفيعــة الذيــن يحتقــرون فــي
غــرور كل الثقافــة الوضيعــة أو الســوقية أو الشــعبية ،إلــى أصحــاب الثقافــة الرفيعــة الذيــن يســتهلكون فــي
شــره نطا ًقــا واس ـ ًعا مــن األشــكال الفنيــة الشــعبية والراقيــة»((().
John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.149.

)(36

Ivan L. Pitt (2010) : Economic analysis of music copyright ; income, media and
performances. Springer-Verlag New York, P.5.

)(37

Ibid, P. 10.

)(38
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يقــوم حقــل الفــن االفتراضــي علــى االختــاط واالنتقائيــة علــى مســتوى الممارســة الثقافيــة .فالفئــات
االجتماعيــة العليــا أصبحــت تنــوع ثقافتهــا وتضيــف إليهــا ممارســات جديــدة ،وينطبــق ذلــك حتــى بالنســبة
إلــى الفئــات االجتماعيــة الدنيــا ،وهــو مــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي موقــع الشــرعية الثقافيــة .فانتشــار مواقــع
الويــب الخاصــة بالتوزيــع الموســيقي يســاهم فــي بــروز النزعــة االنتقائيــة عنــد األفــراد ،ألن تلــك المواقــع
تعــزز مــا يســمى بديمقراطيــة االختيــار.

أظهــرت معطيــات بورديــو خــال فتــرة الســبعينيات مــن القــرن العشــرين ،بــأن العــروض الفنيــة مثــل
الموســيقى تميــزت بكونهــا تخاطــب الطبقــة التــي تنتمــي إليهــا .وكانــت النخبــة المثقفــة تخشــى بدورهــا
مــن أن يتــم الخلــط بيــن األذواق الفنيــة ،حيــث ســعت بشــكل دائــم لكــي تحافــظ علــى شــرعيتها ووظيفتهــا.
ولهــذا ،كانــت تعمــل علــى تصنيــف المعانــي الجميلــة فــي الحقــل الثقافــي ألنهــا تنطــوي علــى زاد كبيــر
مــن الرأســمال الثقافــي .غيــر أن هنــاك بعــض السوســيولوجيين األميركييــن قــد اســتنبطوا نتائــج مختلفــة مــن
المعطيــات التــي حصلــوا عليهــا فــي أبحاثهــم ،مــا جعلهــم يوجهــون لبورديــو عــدة انتقــادات أهمهــا« :أن
بورديــو كان حتم ًيــا بشــكل مفــرط فــي تقييمــه لعجــز الطبقــة العاملــة ومجموعــات أخــرى منخفضــة فــي
المجتمــع عــن التمييــزات الجماليــة.)40(...

وتشــير ميشــيل المونــت ( )Michèle Lamontإلــى أن االمتيــاز الذوقــي الــذي ميــز المجتمــع الفرنســي خال
تغيــرا
فتــرة الســتينيات والســبعينيات ،يصعــب تعميمــه أو إقامتــه علــى المجتمعــات الغربيــة التــي تشــهد
ً
كبيـ ًـرا فــي البنــى الثقافيــة ،مثــل الواليــات المتحــدة األميركيــة .وتقــول المونــت« :فــي حيــن نجــد حيــازة
الرأســمال الثقافــي مهمــة للقــوة وللنجــاح فــي المجتمــع الفرنســي أكثــر ممــا هــو الحــال فــي الواليــات
المتحــدة ،فإنهــا ليســت بتلــك األهميــة كمــا أكــد بورديــو .وبصــورة عامــة نقــول ،إن ترتيــب البنــى الثقافيــة
فــي طبقــات المجتمعــات الغربيــة قــد تغيــر منــذ زمــن بحــث بورديــو .فالتعليــم اإلنســاني الاوظيفــي فــي
مــدارس وجامعــات النخبــة راح يــؤدي دور شــرعنة فــي الوصــول إلــى الســلطة والثــروة أقــل فــي ســتينيات
وســبعينيات القــرن العشــرين .فالوصــول الواســع إلــى التعليــم العالــي المترافــق مــع ارتفــاع مداخيــل الطبقــة
الوســطى الدنيــا والطبقــة العماليــة العليــا أدى إلــى مســاهمة شــعبية أوســع فــي مؤسســات الفنــون الجميلــة
(()4
وإزالــة بعــض حــدود المراتــب القديمــة».

مــن خــال ذلــك ،يبــدو أن بورديــو لــم يتوقــع أن الحقــل الثقافــي ســوف يشــهد تحــوالت اجتماعيــة عديــدة
نتجــت عــن الصناعــة الثقافيــة وصاحبتهــا العولمــة التــي ســاهمت فــي تحريــر الثقافــة والفــن مــن القيــود
حكــرا علــى النخبــة
والمعاييــر الصارمــة ،فقــد أصبــح الطلــب علــى الفــن النخبــوي أكثــر اتســاعا وليــس
ً
المثقفــة فقــط ،كمــا أصبحــت هــذه األخيــرة أكثــر قبـ ً
ـوال للفــن األقــل نخبويــة والفن الشــعبي بســبب انتشــارها
الواســع عبــر وســائل اإلعــام واالتصــال وتزايــد اســتهاكها مــن الجمهــور وخاصــة فئــة الشــباب .ويشــير
بيترســون فــي هــذا اإلطــار إلــى أن «مجموعــات الطبقــة الوســطى العليــا اآلن ال تقتصــر علــى رعايــة الثقافــة
العليــا وإنمــا تغــوص أيضــا فــي طيــف واســع مــن أصنــاف المنتوجــات الثقافيــة تشــمل فيما تشــمل ،موســيقى
وأيضــا أوبــرا صوبونيــة .وبالعكــس ،صــار عنــد
كاســيكية وكذلــك موســيقى ريفيــة ـ وأوبــرا كاســيكية ً
مجموعــات الطبقــة الوســطى الدنيــا المزيــد مــن وقــت الفــراغ والمــال ،خاصــة فــي المجموعــات العمريــة

()40
(()4
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«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

الشــابة»((.)4

ـم ،فــإن الممارســة الثقافيــة علــى مســتوى تصنيــف األذواق عنــد النخبــة قــد تغيــرت ،وأضحــت
ومــن ثـ ّ
أقــل حــدة ممــا كانــت عليــه مــن قبــل .وكمــا يقــول زيجمونــت باومــان ( )Zygmunt Baumanفــإن «عامــة
االنتمــاء إلــى نخبــة ثقافيــة اليــوم تتمثــل فــي إبــداء أقصــى قــدرة علــى التســامح وأقــل قــدرة علــى االختيــار.
فالزهــو الثقافــي يتشــكل مــن إنــكار ظاهــر للزهــو .ومبــدأ النخبويــة الثقافيــة هــو الشــراهة التــي تــأكل كل
شــيء ،وتشــعر بأنهــا فــي بيتهــا فــي كل بيئــة ثقافيــة ،مــن دون عــد أي منهــا بيتهــا ،فضـ ً
ـا عــن عــد أي منهــا
بيتهــا الوحيــد»((.)4
تظهــر سوســيولوجيا الثقافــة فــي الوقــت الحالــي ،أن المشــروعية الثقافيــة تتعــارض بشــكل كبيــر مــع
الممارســات الثقافيــة ،حيــث إن فكــرة تطابــق الســلع الثقافيــة مــع الجمهــور أو الطبقــة يختلــف حتــى بيــن
نظــرا إلــى االنتشــار الواســع لمواقــع الموســيقى التــي تــؤدي إلــى العبثيــة فــي اســتهاك
الطبقــة نفســهاً ،
أنــواع مــن العالميــة عنــد األفــراد ،حتــى وإن كانــوا يحملــون الرأســمال الثقافــي نفســه .كمــا أن الممارســات
الثقافيــة هــي أكثــر تعقيــدً ا وأكثــر اختا ًفــا بيــن الطبقــات االجتماعيــة ،ومــن الصعوبــة تصنيفهــا وتحديدهــا،
ألنهــا تخضــع إلــى الســياق االجتماعــي الــذي ينتجــه الحقــل االفتراضــي .معنــى ذلــك أن األفــراد يمارســون
نشــاطهم الثقافــي حســب اإلمكانيــات التــي يوفرهــا الحقــل االفتراضــي مثــل الرأســمال المعلوماتــي .فامتاك
الفنــون لــم يعــد مرتب ًطــا بالمؤسســات الثقافيــة العموميــة ،ألن توزيــع التكنولوجيــا الرقميــة شــجع العديــد مــن
األفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مختلــف الفئــات االجتماعيــة والطبقيــة أن يلجــوا إلــى كل أشــكال الثقافــة حســب
الســياقات والوضعيــات االجتماعيــة التــي يعيشــها األفــراد فــي حياتهــم اليوميــة .ولذلــك فــإن «مــا يجــب
علــى سوســيولوجيا الثقافــة أن تهتــم بــه عندمــا تتعامــل مــع الموســيقى العالميــة هــو االنجــذاب القــوي الــذي
يشــعر بــه النــاس عــادة نحــو الموســيقى التــي لــم ينشــؤوا معهــا أو التــي ليســت لديهــم صلــة مباشــرة بهــا عبــر
التــراث»(.)44

إضافــة إلــى أن مــا يميــز األفــراد ،مثــل الشــباب أنهــم كثيـ ًـرا ما يســعون إلــى تكييــف المــواد الثقافيــة األجنبية
تجانســا ومعاصــرة مــن الثقافــة التــي تميــز مــن
مــع مــا هــو محلــي أو العكــس .كمــا أنهــم يخلقــون ثقافــة أكثــر
ً
هــم أكبــر سـنًا ،وتتأســس ثقافــة الشــباب علــى التنــوع والتعــدد فــي االســتماع إلــى الفــن الموســيقي بمختلــف
أشــكاله وألوانــه الثقافية.

ومائمــا
فــي ظــل هــذه األوضــاع ،أصبــح الــذوق الموســيقي الــذي ينتجــه الفنانــون الموســيقيون متنو ًعــا
ً
للعديــد مــن الفئــات والطبقــات االجتماعيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،نجــد أن الفنــان (المغني/الموســيقي) لــه
أعمــال موســيقية وغنائيــة متنوعــة بيــن الموســيقى الكاســيكية والهيــب هــوب والجــاز والــراب وغيرهــا.
وبالتالــي لــم يعــد بالنســبة إلــى العديــد مــن الفنانيــن الموســيقيين حتــى وإن كانــوا ينتمــون إلــى الطبقــة العليــا
والمحافظــة أن يرفضــوا جميــع األعمــال الفنيــة والنفــور منهــا ،وإطــاق أحــكام قيميــة تحــط مــن شــأنها.
وهــو مــا يعنــي أن الهابيتــوس الــذي يحملــه الفنــان أو الفاعــل فــي الحقــل الموســيقي يتســم بالتغيــر ،وعــدم
الثبــات ،ويتأثــر بحســب الســياق واألوضــاع االجتماعيــة.
(( )4المرجع السابق ،ص(80 :
(( )4زيجمونت باومان ،الثقافة السائلة ،ص.(( :
( )44ديفيد انغليز وجون هغسون ،سوسيولوجيا الفن ،مرجع سابق ،ص.(7( :
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وقــد نغامــر بالقــول :إن مفهــوم الهابيتــوس يصبــح بــدون معنــى عندما نفكــر فــي البرامــج الفنيــة والترفيهية،
مثــل البرنامــج الشــهير «أميــركان أيــدول» ( )American Idolالــذي يســاهم فــي تقديــم التنــوع الثقافــي الــذي
يميــز الثقافــة األميركيــة ،مــن حيــث تنــوع األذواق الموســيقية ،إلــى جانــب تأثيــر صــوت الجمهــور أثنــاء
مســار العــروض فــي البرنامــج(( .)4وأيضــا ال ننســى برنامــج «أميــركان غــوت تالنــت» (American’s Got
 )Talentالــذي يعــرض علــى القنــوات الفضائيــة وعلــى القنــاة الرســمية بموقــع اليوتــوب .فالبرنامــج يعــد
واحــدً ا مــن أكبــر البرامــج الفنيــة والترفيهيــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ،حيــث نجــد المشــاهدين
والفنانيــن والحــكام يتذوقــون كل األلــوان واألشــكال الفنيــة بــد ًءا مــن الفــن الشــعبي مثــل الــروك والهيــب
ـرورا بالفــن الســامي أو البرجــوازي مثــل األوبــرا .ألن الهابيتــوس عنــد األفــراد الذيــن يعيشــون فــي
هــوب مـ ً
مجتمعــات متمايــزة خاضــع لتعــدد أطــر التنشــئة االجتماعيــة ،والبنــى الثقافيــة التــي أثــرت فيهــا وســائل
اإلعــام واالتصــال .حيــث كمــا يــرى برنــار الييــر ( )Bernard lahireفــإن الثــورة الرقميــة تمثــل أحــد العوامــل
الجديــدة فــي التنشــئة االجتماعيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى التناقــض االجتماعــي فــي مســتوى الممارســة
االجتماعيــة .األمــر الــذي يخلــق مــا يســميه الييــر باإلنســان المتعــدد األبعــاد ،أو اإلنســان الجامــع (L’homme
 ،)46()plurielالــذي يتســم بمجموعــة مــن التصرفــات التــي تبــدو غيــر متجانســة وموحــدة ،بــل علــى العكــس
مــن ذلــك متنوعــة وقابلــة للتغييــر وف ًقــا للســياقات االجتماعيــة.

وبالتالــي ،فــإن مشــكلة بورديــو أنــه أصــر علــى القاعــدة التــي تقــول( :الهابتوس/الرأســمال  +الحقــل =
الممارســة االجتماعيــة) ،وذلــك دون أن يســتحضر قــدرة الفاعليــن علــى اإلبــداع واالبتــكار وخلــق واقعهــم
الخــاص .فنظريــة بورديــو تذهــب إلــى االعتقــاد بــأن الفاعليــن المشــاركين فــي العالــم األصغــر الواحــد
لديهــم اســتعدادات مشــتركة .بمعنــى آخــر ،أن كل هابيتــوس يتطابــق مــع حقــل خــاص بــه ،وهــو مــا يخلــق
لديهــم الممارســة االجتماعيــة نفســها .وهــذا يعنــي أن األطــر التحليليــة التــي طورهــا بورديــو ،هي فــي الواقع،
حتمية وتتســم أيضــا بالتناقــض ،وذلــك عندمــا وظــف «الهابيتــوس الــذي يرتبــط بالمجتمعــات ذات التمايــز
الضعيــف علــى أنــه نمــوذج فــي دراســة المجتمعــات ذات التمايــز القــوي التــي بحكــم طبيعتهــا تعمــل علــى
إنتــاج فاعليــن أشــد تباينًــا داخل ًيــا وفــي مــا بينهــم»(.)47

موضحــا أن معظــم النــاس لديهــم أذواق ثقافيــة متعــددة
ينتقــد الييــر طبيعــة الوحدويــة لمفهــوم الهابيتــوس،
ً
رافضــا بذلــك الحتميــة
ومتنافــرة .ومعتمــدً ا فــي ذلــك مجموعــة مــن البيانــات والمعطيــات الميدانيــةً .
االجتماعيــة التــي تحــدث عنهــا بورديــو فــي مســألة الــذوق .فالفــرد نفســه اعتمــا ًدا إن كان بمفــرده أو فــي
مجموعــة ،يمكــن أن يحــب موســيقى األوبــرا والــراب( .)48فــي مقابــل ذلــك ،يدعــو برنــار الييــر إلــى
سوســيولوجيا األفــراد التــي تشــدد علــى مســألة التعــرف علــى األشــكال غيــر المتجانســة التــي تميــز كل

()48

Katherine L. Meizel (2010): Idolized_ Music, Media, and Identity in American Idol.
Indiana University Press.

)(45

Bernard Lahire (1998): L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan.

)(46

Ibid, P.13.

)(47

انظر دراسة برنار اليير حول ثقافة األفراد.
Bernard Lahire, (2004): La culture des individus: dissonances culturelles et distinction de
soi, Paris, La Découverte.
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دراسات ثقافية
ً
«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

مــن الشــخصية الفرديــة والجماعيــة ،حيــث يقتــرح الييــر «تطويــر سوســيولوجيا تهتــم بتعــدد منطــق الفعــل
خصوصــا فــي مســتوى تعــدد
وتعــدد أشــكال العاقــة للفعــل»(( ،)4والتــي تؤكــد بــأن اإلنســان متعــدد األبعــاد،
ً
االســتعدادات التــي يختزنهــا الفــرد بســبب تعــدد الصــوغ االجتماعــي ،ويقــول الييــر« :الصــوغ االجتماعــي
المتعــدد لألفــراد فــي مجتمعــات متمايــزة هــو مــا يفســر ً
أوال وقبــل كل شــيء التنــوع الفــردي المتبــادل
لســلوكاتهم االجتماعيــة .ففــي مجتمعــات كهــذه ،نجــد فرديــن ينتميــان إلــى طبقــة اجتماعيــة واحــدة ،أو إلــى
جماعــة اجتماعيــة فرعيــة واحــدة ،أو إلــى أســرة واحــدة ،يتمتعــان بفــرص قويــة ألن يتوفــر لديهمــا جــزء مــن
ممارســاتهما التــي تتبايــن ،ألنهمــا لــم يكونــا خاضعيــن بشــكل دقيــق ألطــر صــوغ اجتماعــي واحــدة .ومــن
جهــة أخــرى ،فــإن معاينــة وجــود تنوعــات لــدى الفــرد الواحــد فــي الســلوكات االجتماعيــة إنمــا تســجل مــن
ثــم آثــار التمايــز االجتماعــي وتعــدد أطــر الصــوغ االجتماعــي .وبحكــم تعــدد مؤثــرات الصــوغ االجتماعــي
التــي عاشــها الذيــن يشــكلون هــذه التكوينــات االجتماعيــة كمــا بحكــم تنــوع الســياقات التــي اضطــروا إلــى
الفعــل ضمنهــا ،فــإن مــن المرجــح بقــوة أن يتميــزوا بتعــدد اســتعداداتهم»( .)(0هــذا مــا يقترحــه الييــر عــن
طريــق اقتــراح ســياقات ألنظمــة الفعــل ودراســة الطريقــة التفاضليــة التــي يتــم مــن خالهــا إعــادة اســتثمار
الهابيتــوس وفقــا للســياقات.
ال شــك أن مفهــوم الهابيتــوس مهــم جــدً ا فــي سوســيولوجيا بورديــو ،لكــن إذا أردنــا فعـ ً
ـا أن نطــور مــن
المفهــوم علينــا أن نحــرره ال أن نقيــده ،وذلــك بــأن نجعلــه قابـ ً
ـا للتعديــل حســب الســياق الزمكانــي ،وتعــدد
أطــر التنشــئة االجتماعيــة .فالهابيتــوس قــد ال يصبــح لــه معنــى إذا كان ثاب ًتــا ،وذلــك عندمــا نجــد األفــراد
خصوصا
جميعهــم الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات طبقيــة مختلفــة ،يعملــون علــى تــذوق أشــكال الفنــون كلهــا،
ً
فــي المجتمعــات المتمايــزة .فانتشــار المعاهــد الفنيــة ،والمعــارض الموســيقية ،والتلفزيــون ،واإلنترنــت ،ثــم
تزايــد اإلقبــال عليهــا مــن طــرف جــل الطبقــات االجتماعيــة ،قــد أدى إلــى تغيــر فــي التراتبيــة االجتماعيــة
التــي تتمثــل فــي تراجــع احتــكار الطبقــة العليــا لفــن موســيقي معيــن ،ونهايــة مــا يســمى بالــذوق الواحــد.

ً
رابعا :الفن الموسيقي في زمن العولمة
تعــد النقاشــات حــول العولمــة أساســية وملحــة فــي المناقشــات التــي تهتــم بالثقافــة ،إذ «تكمــن العولمــة
فــي قلــب الثقافــة المعاصــرة ،وتكمــن الممارســات الثقافيــة فــي قلــب العولمــة»((() .فالعولمــة الثقافيــة تؤثــر
بشــكل كبيــر فــي تغييــر التسلســل الهرمــي للثقافــة ،نظـ ًـرا إلــى التبــادل الثقافــي المتزايــد عبــر الحــدود الوطنية،
وإلــى ســرعتها الديناميــة فــي تغييــر األشــكال الثقافيــة؛ أي تغييرهــا مــن األشــكال الوطنيــة إلــى األشــكال
العالميــة ،مثــل األشــكال الموســيقية التــي يتــم تســويقها تحــت عنــوان «الموســيقى العالميــة» .ذلــك أن
أكثــر مــا يميــز الموســيقى العالميــة ،هــو أنهــا يمكــن أن تبــدأ مــن منطقــة مــا ،وتنتشــر فــي أنــواع أخــرى مــن
الموســيقى علــى مســتوى العالــم« ،أو إلــى أماكــن وطنيــة أخــرى حيــث يــؤدي اندمــاج الموســيقى إلــى خلــق
أشــكال جديــدة مــن الثقافــة المحليــة أو الوطنيــة فــي تلــك المنطقــة ،أي أشــكال جديــدة مــن التوطيــن»((().
Bernard lahire, (1998), Op.Cit, P.188.

)(49

( )(0برنار اليير ،عالم متعدد األبعاد ،ص.111 :
((() شمســي العجيلــي وباتريــك هايــدن ،النظريــات النقديــة للعولمــة ،هيثــم غالــب الناهــي (ترجمــة) ،ط (،
بيــروت ـ لبنــان :المنظمــة العربيــة للترجمــة ،(0(6 ،ص.(8( :
Luke Martell, (2016): The Sociology of Globalization. Cambridge, UK; Malden, Polity
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فــي الماضــي ،ارتبــط الفــن الموســيقي بالنمــط االجتماعــي الــذي كان يميز أحــد الطبقــات االجتماعية عن
األخــرى ،فقــد كان يتــم العمــل علــى تكييــف األســلوب الموســيقي مــع أشــكال وعــادات الحيــاة االجتماعيــة
لفئــة أو لطبقــة معينــة .فالنــاس العاديــون ،والبرجوازيــون ،والنبــاء كانــوا يعملــون علــى توليــد األشــكال
الموســيقية المعدلــة وف ًقــا لبيئتهــم((() .أمــا اليــوم ،فــإن مــا يميــز عالمنــا المعاصــر ،هــو أن العولمــة ســاهمت
فــي عمليــة االمتــزاج والتهجيــن للفــن الموســيقي ،وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن التقنيــات والتطبيقــات
الموســيقية .عــاوة علــى ذلــك ،ياحــظ أن العولمــة تــؤدي إلــى التنــوع الثقافــي والتعدد الموســيقي ،كمــا أنها
تعيــد إحيــاء الموســيقى ،وإبــراز أنمــاط جديــدة مــن الموســيقى« .فبالنســبة إلــى الجماهيــر ،يســاعد التعــاون
عبــر الحــدود بيــن الموســيقيين والمنتجيــن علــى اكتشــاف موســيقى جديــدة يمكــن أن يســتمتع بهــا الجمهــور
الغربــي .حينهــا ،يمكــن إدهــاش مثــل هــؤالء المســتمعين مــن قبــل توفيقــات جريئــة لــم تكــن متصــورة أو
يعتقــد أنهــا ممكنــة مــن قبــل»(.)(4
تهــدف العولمــة الثقافيــة إلــى نشــر عمليــة االســتهاك فــي العديــد مــن المجتمعــات اإلنســانية ،لكــون
االســتهاك يمثــل تحكمــا مرنــا فــي التفضيــات الثقافيــة ،فهــو يهــدف إلــى تحقيــق التنــوع فــي الســلوكات
واألذواق ،والحــد مــن التراتبيــة الثقافيــة عبــر «التقليــل مــن الفــروق القائمــة منــذ القــدم بيــن الجنســين
وبيــن األجيــال ،وذلــك لفائــدة تمايــز فائــق ،فــي الوقــت الحالــي للســلوكات الفرديــة المتحــررة مــن
األدوار واألعــراف المتصلبــة»((()؛ حيــث يرجــع ذلــك إلــى انتشــار وســائل االتصــال مثــل مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وانخفــاض تكلفــة اإلنتــاج التــي تعــد مــن أهــم العوامــل المســاعدة فــي تضخــم الســلع الثقافيــة
وتوفرهــا بشــكل مفــرط .ولهــذا ،أصبــح «االســتهاك بنيــة مفتوحــة وديناميــة ،فهــو يحــرر الفــرد مــن عاقــات
التبعيــة االجتماعيــة ويســرع حــركات االســتيعاب والرفــض ،وينتــج أفــرا ًدا عائميــن وحركييــن ،ويعولــم
أنمــاط الحيــاة مــع الســماح بالحــد األقصــى مــن التفــرد للنــاس»(.)(6

تشــهد الموســيقى العالميــة ارتفا ًعــا فــي كميــة الســلع الموســيقية ،إلــى جانــب تعــدد أنواعهــا وأشــكالها
بســبب تأثيــر العولمــة .الشــيء الــذي يــؤدي إلــى تنــوع فــي األذواق عنــد األفــراد ،مثــل الــذوق الجيــد
والــذوق المبتــذل أو مــا نســميه بالــاذوق (انعــدام الــذوق) .فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،فــإن األفــراد الذيــن يهتمــون
باألشــكال الموســيقية ،هــم الذيــن يحــددون جــودة الســلع التــي ينتجهــا الفنــان الموســيقي مهمــا كانــت
أصولــه االجتماعيــة (الطبقــة العليــا أو الطبقــة المتوســطة أو الطبقــة الدنيــا) ،نظـ ًـرا إلــى الــدور الــذي يلعبــه
اإلنترنــت فــي توزيــع ومشــاركة الســلع الموســيقية بيــن األفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مجتمعــات مختلفــة .وقــد
أصبحــت الموســيقى العالميــة تعطــي انطبا ًعــا بفتــح آذاننــا علــى عالــم واســع مــن االحتمــاالت الثقافيــة ،فــإذا
كانــت الموســيقى العالميــة هــي النمــوذج المثالــي للثقافــة العالميــة ،فإننــا قــد نجــد أو نصــادف أشــكاال مــن
الســلع الموســيقية التــي تبــدو منعدمــة الــذوق بالنســبة إلــى األفــراد ،ألنهــا تتميــز عــن غيرهــا مــن األلــوان
Press: 2 ND EDITION.
Ivo Supičić (1987): Music in Society a Guide to the Sociology of Music. Pendragon
Press, P.131.

( )(4إنغليز وهغسون ،مرجع سابق ،ص.(6( :
((() جيــل ليبوفتســكي ،عصــر الفــراغ :الفردانيــة المعاصــرة وتحــوالت مــا بعــد الحداثــة ،حافــظ إدوخــراز
(ترجمــة) ،ط ( ،بيــروت لبنــان :مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات ،(0(8 ،ص.((( :
( )(6المرجع نفسه ،ص.((6 :
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الموســيقية بالتوليــف ،وهــو مــا يجعلهــا تبــدو غريبــة علــى مســتوى ذوق األفــراد .فهنــاك مجموعــة مــن
«األشــكال الموســيقية الناتجــة مــن امتــزاج نوعيــن أو أكثــر مــن األشــكال الموســيقية ،التــي كانــت قبــل ذلــك
الوقــت متمايــزة جغراف ًيــا أو صوت ًيــا»( .)(7ومــع ذلــك ،نجــد األفــراد أو جمهــور الفــن يســتهلكونها مــن أجــل
الترفيــه فقــط.

إن أكثــر مــا يميــز األنــواع الموســيقية (ريغــي ،صلصــا ،الــراب ،البــوب ،البلــوز ،الــراي )...عن باقي الســلع
الثقافيــة (األدب ،األفــام ،)...هــو قدرتهــا علــى االنتقــال بيــن أطــراف الكــرة األرضيــة ،ألن العولمــة الثقافيــة
مــن خــال آلياتهــا (شــركات اإلنتــاج الموســيقي «الصغــرى والكبــرى» ،وســائل اإلعــام واالتصــال،) ...
تهــدف إلــى تفجيــر الحــدود الثقافيــة واالجتماعيــة التــي تميــز المجتمعــات القوميــة ،فهــي ترســم لنــا الوجــه
الجديــد للمجتمعــات المعاصــرة التــي تقــوم علــى التنــوع فــي األشــكال الثقافيــة ،مــن خــال التداخــل بيــن
المحلــي والدولــي أو االمتــزاج بيــن األصيــل والتقليــدي .كمــا أنــه مــن خــال التكنولوجيــا الرقميــة تســعى
العولمــة الثقافيــة إلــى تحريــر المجتمعــات المعاصــرة مــن المؤسســات الماديــة والثقافيــة ،وذلــك عــن طريــق
خلــق الفضــاءات الرقميــة بكونهــا بنيــات تحتيــة مــن أجــل تعزيــز الملكيــة الثقافيــة ،إضافــة إلــى تخفيــض
التكاليــف المرتبطــة بالصناعــات الثقافيــة مثــل الفــن الموســيقي .وقــد أدى كل ذلــك إلــى ارتفــاع «تجــارة
الموســيقى عالم ًيــا مــن  (7مليــون دوالر أميركــي عــام (((0م إلــى  (8مليــون دوالر أميركــي فــي عــام
 .(((8كمــا حقــق إجمالــي تجــارة الســلع الثقافيــة نســبة  % 2.8مــن إجمالــي االســتيراد العالمــي فــي عــام
(((7م ،وبزيــادة فاقــت  % 2.5عمــا كانــت عليــه فــي عــام ((80م»(.)(8

وعلــى الرغــم مــن انتشــار التكنولوجيــا الرقميــة بيــن النــاس ،ودورهــا فــي انخفــاض تكلفــة اإلنتــاج
الموســيقي ،وارتفــاع كميتهــا علــى شــكل ألبومــات ،وتبادلهــا بيــن صفــوف مســتخدمي الويــب ،فــإن
الممارســة الثقافيــة عنــد األفــراد الذيــن يهتمــون أو يحيطــون بالفــن الموســيقي تكشــف نوعــا آخــر مــن التمايز
االجتماعــي .ذلــك أن موقــع اليوتيــوب بكونــه أحــد المواقــع الناجحــة فــي عــرض وتســويق الموســيقى ،يمثل
وســيلة ممتــازة لكشــف التمايــز االجتماعــي.
فــي هــذا الســياق ،ناحــظ أن هنــاك ثــاث فئــات اجتماعيــة رئيســة تحيــط بالفــن الموســيقي علــى موقــع
اليوتيــوب ،وهــي تختلــف كثيـ ًـرا علــى مســتوى الممارســة الثقافية ،ومــن حيــث درجــة الرأســمال المعلوماتي،
إذ ال يعنــي أن وجــود عــدد كبيــر مــن «متصفحــي» موقــع اليوتيــوب أن هنــاك مســاواة فــي حيــازة الرأســمال
المعلوماتــي ،وهــذه الفئــات االجتماعيــة تتــوزع كالتالــي((():

 1ـ جمهــور الفــن ،الــذي يمثــل الفئــة الســائدة فــي حقــل الفــن االفتراضــي ،ومكونــة علــى األغلــب مــن
بعضــا فــي طبيعــة اختيارهــم للموســيقى ،وهــم وســيلة ممتــازة فــي
فئــة المعجبيــن ،ويتميــزون عــن بعضهــم ً
تمكيــن الموســيقيين مــن الشــهرة وتحقيــق األربــاح مــن خــال المشــاهدة لألعمــال الفنيــة.
 2ـ الموســيقيون الهــواة ،وهــم فئــة تتجــه نحــو أنــواع اللهــو والتقليــد والمحــاكاة ،وهــي أقــل تكلفــة فــي

( )(7إنغليز وهغسون ،سوسيولوجيا الفن ،ص.262 :
( )(8العجيلي وهايدن ،النظريات النقدية للعولمة ،ص.192 :
((() عبــد اإللــه فــرح ،العالــم االفتراضــي ونظريــة الممارســة ،فئــة مقــاالت ـ قســم الديــن وقضايــا المجتمــع
الراهنــة ،منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واألبحــاث ،بتاريــخ  (8أكتوبــر ((.(0
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االســتهاك ،وتتوفــر علــى الرأســمال المعلوماتــي مثــل المهــارات والقــدرات المتعلقــة باســتخدام اإلنترنــت،
إال أنهــا ضعيفــة علــى مســتوى اإلمكانيــات الثقافيــة والماديــة ،مــا يــؤدي إلــى منعهــم مــن الوصــول إلــى
النجوميــة والشــهرة.
( ـ الموســيقيون ذوو الخبــرة ،وهــم الفئــة القــادرة علــى اإلنتــاج الموســيقي مثــل األلبومــات عــن طريــق
شــركات اإلنتــاج ،وهــي أكثــر تكلفــة لاســتهاك ،ويتوفــرون علــى الرأســمال الثقافــي واالجتماعــي والمادي،
وهــي الفئــة المســيطرة فــي حقــل الموســيقى االفتراضيــة.

حضــورا وتجســيدً ا فــي الحقــل الموســيقي ،فــكل فئــة اجتماعيــة
تلــك هــي أهــم الفئــات االجتماعيــة
ً
لهــا مجموعــة مــن الرهانــات والمصالــح التــي تريــد تحقيقهــا عندمــا تختــار الولــوج إلــى اإلنترنــت .وقــد
تكــون هــذه الرهانــات والمصالــح قائمــة علــى التنافــس والصــراع ،وفــي كثيــر مــن األحيــان قائمــة علــى
التعــاون .وعلــى ســبيل المثــال ،فــإن «موقــع مايســبيس يســاعد فــي تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات حــول
االهتمامــات والتفضيــات الموســيقية المشــتركة التــي تــؤدي إلــى التعــاون المهنــي»( )60بيــن مجموعــة مــن
الفاعليــن (الفنانيــن والهــواة وحتــى الجمهــور) .حيــث إن هــذا التعــاون الــذي توفــره تكنولوجيــا المعلومــات
ووســائل االتصــال قــد عمــل علــى زيــادة حجــم التبــادالت الثقافيــة وإحــداث مزيــج بيــن مجموعــة مــن
الثقافــات .وبالتالــي ،فــإن «العولمــة الثقافيــة ســهلت االتصــال بشــكل أكبــر بيــن الثقافــات الموســيقية ،مــن
خــال توفيــر مزيــج أســلوبي وهجيــن طمــس الوضــوح المفتــرض لرســم الخرائــط الموســيقية وف ًقــا لألمــة
والعــرق»((.)6
ـارا مــن
فــي الوقــت الحالــي ،إن عالــم الموســيقى هــو عالــم كونــي ،فهــو أكثــر األشــكال الثقافيــة انتشـ ً
األشــكال األخــرى مثــل (األفــام والمســرح واألدب...إلــخ) .ألن الســوق االفتراضيــة ،تمنــح لجمهــور الفــن
اإلمكانيــة مــن أجــل الحصــول علــى األلبومــات الموســيقية وتخزينهــا وتداولهــا ملفــات أو بيانــات ،وليــس
ملكيــة ماديــة ملموســة ،فالموســيقى هــي أســهل الملفــات للتخزيــن والتشــغيل اإللكترونــي ،علــى عكــس
أشــكال الترفيــه األخــرى التــي تأخــذ الكثيــر مــن الوقــت مــن أجــل تحميلهــا أو حتــى تداولهــا فــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي .فمــا يميــز الموســيقى أنهــا مجانيــة فــي عمليــة التنقــل بيــن المنصــات ومواقــع الويــب،
وهــي األكثــر شــيو ًعا مــن خــال البــث اإلذاعــي ،بطريقــة ال تتــاح بهــا أشــكال أخــرى مــن الثقافــة؛ حيــث
يمكــن لإلذاعــة الموســيقية أن تقــوم ببثهــا فــي أي وقــت ،وأن توجههــا لجميــع الفئــات والطبقــات االجتماعية.

لهــذا ،نجــد أن الــذوق الموســيقي عنــد األفــراد يتســم بالتنــوع والتعــدد ،حيــث هنــاك إصــدارات موســيقية
لهــا طابــع الريميكــس  .Remixوتكــون غال ًبــا عبــارة عــن خليــط ممــزوج بيــن الهيــب هــوب والــراب ،أو بيــن
األوبــرا والهيــب هــوب .إذ يمكــن ماحظــة تهجيــن للموســيقى الكاســيكية مــن خــال مزجهــا بأغانــي
معاصــرة بطريقــة مبدعــة وفريــدة مــن نوعهــا ،وباعتمــاد التطبيقــات الرقميــة مثــل  VirtualDJ(0(0وSofeh
 Music Studioو Windows Movie Makerوذلــك مــن أجــل تحريــر الموســيقى ،حتــى يتــم نشــرها فــي موقــع
اليوتيــوب ،لكــي يســتطيع زوار الموقــع مــن مشــاهدتها واالســتماع لهــا .فالفكــرة األســاس هنــا ،هــي «أن
األشــكال الثقافيــة الهجينــة الجديــدة آخــذة بالظهــور مــع العولمــة»(( .)6ومــن األمثلــة :أنــه يوجــد فــي موقــع
Ole J. Mjøs (2013) ; Op.Cit, P.101.

)(60

John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.201.

)(61

(( )6العجيلي وهايدن ،النظريات النقدية للعلومة ،ص.((( :
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ً
أشــكاال موســيقية هجينــة أو معدلــة ،فقــد أصبحــت
اليوتيــوب مجموعــة مــن فنانــي األداء وهــم يعزفــون
األوبــرا التــي يتــم تصديرهــا مــن الغــرب إلــى كل أنحــاء العالــم ،مــن أهــم األشــكال الموســيقية التــي يتــم
تعديلهــا أو تهجينهــا ،حيــث تمــارس بطريقــة مختلفــة فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة مثــل بلــدان جنــوب آســيا
وأميــركا الاتينيــة.

ومثــل هــذه الممارســة الثقافيــة التــي تميــز فئــة المبدعيــن والموســيقيين تزعــزع فكــرة الــذوق الواحــد،
والفــن الموســيقي المهيمــن .ألن الحيــاة الموســيقية بطبيعتهــا إبــداع وابتــكار ،وهــي ال تبقــى علــى حالهــا
دائمــا ،فهــي تتميــز بالديناميــة والتفاعــل مــع الواقــع االجتماعــي .فالصناعــة الموســيقية تحــدث بشــكل فــوري
ً
أساســا إلــى أن تلبــي الرغبــة عنــد كل المســتهلكين مــا دام
وال تأخــذ وق ًتــا لانتظــار فــي العــرض ،وتهــدف ً
هنــاك جمهــور يتطلــع لمــا هــو جديــد فــي الفــن الموســيقي ،وكمــا يقــول باومــان« :فالعــرض المتواصــل
لعــروض جديــدة دو ًمــا هــو أمــر واجــب مــن أجــل حركــة بيــع متزايــدة للبضائــع ،مــع فاصــل قصيــر بيــن
امتاكهــا والتخلــص منهــا ،ويصاحــب ذلــك اســتبدالها لتحــل محلهــا بضائــع جديــدة أفضــل»(( .)6لــذا ،يتميــز
الفــن الموســيقى فــي المجتمعــات المعاصــرة ،بأنــه مجــال مفتــوح للجميــع؛ أي لــكل المعجبيــن والهــواة
وأصحــاب الخبــرة وحتــى الشــركات ،وليــس حكـ ًـرا علــى طبقــة اجتماعيــة أو فئــة معينــة .ولذلــك فــإن النتيجة
التــي يمكــن أن نســتنبطها مــن انتشــار الموســيقى العالميــة هــي« :تعدديــة ثقافيــة مريحــة للمســتهلك»(،)64
مهمــا
ألن العولمــة الثقافيــة زادت مــن اتصــال العالــم وإحساســنا بــه ،وجعلــت مــن التنــوع الثقافــي جــز ًءا ً
فــي حياتنــا اليوميــة .كمــا اســتطاعت عبــر آلياتهــا أن تدفــع األفــراد إلــى اســتهاك الســلع الموســيقية بشــكل
مفــرط ،وأن تــؤدي إلــى مــا يســمى باســتهاك الاشــيء.
أخيـ ًـرا ،يعــد الحقــل الموســيقي مــن أكثــر الحقــول االجتماعيــة تعقيــدً ا وتقل ًبــا ،فالموســيقى عبــارة عــن
حقــل مفتــوح علــى كل االحتمــاالت والفرضيــات ،كمــا أنهــا حقــل يتســم بالايقيــن وعــدم الثبــات ،نظـ ًـرا
لألوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة التــي أفرزتهــا العولمــة .وكمــا يقــول جــورج زيمــل« :إن الواقــع
االجتماعــي اليــوم شــديد التعقيــد ،والتقلــب ،وعــدم االســتقرار ويتصــف بشــكل مفــرط ،بالبعــد ،وســرعة
الــزوال والغمــوض ،فــا يقــدر أن يدعــم أي شــيء ســوى المحــاوالت الســريعة الــزوال عنــد الجمــع الشــامل
للحيــاة»((.)6

كل هــذا يدفعنــا إلــى اســتنتاج أن الفــن الموســيقي يتســم بالتعقيــد والتشــابك ،كمــا يمتــاز بالكثيــر مــن عــدم
الثبــات .نظـ ًـرا ألن مجموعــة مــن أنــواع الموســيقى أصبحــت عالميــة بســبب تأثيــر التكنولوجيــا الرقميــة ،مــا
حولهــا إلــى شــكل مــن األشــكال الثقافيــة المعولمــة ،حيــث لــم تعــد الموســيقى فــي الوقــت الراهــن ،ترتبــط
بالحــدود القوميــة للدولــة ،أو خاصــة بفئــة أو طبقــة معينــة .ذلــك أن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
الجديــدة ،أنتجــت مــا يســمى بالتداخــل الثقافــي ،كمــا أدت إلــى تعزيــز التنــوع فــي األذواق وفــي إنتــاج مــا
يســمى بالــاذوق.

(( )6زيجمونت باومان ،الثقافة السائلة ،ص.(( :
( )64إنغليز وهغسون ،سوسيولوجيا الفن ،ص.(70 :
(( )6هارينغتون ،الفن والنظرية االجتماعية ،ص.(70 :
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ختام القول
لقــد كان لتطــور تكنولوجيــا االتصــال فــي المجتمعــات الغربيــة دور كبيــر فــي تغييــر مجموعــة مــن البنــى
الثقافيــة التــي كانــت ســائدة خــال أوســاط القــرن العشرين ،فانتشــار اإلنترنــت أدى إلــى ظهــور أشــكال
جديــدة مــن التصنيفــات واألذواق الثقافيــة ،وذلــك خا ًفــا لمــا أكــده بييــر بورديــو فــي مجموعــة مــن أبحاثــه
السوســيولوجية قبــل بــروز مــا يســمى بالثــورة المعلوماتيــة .حيــث أشــارت بعــض الدراســات السوســيولوجية
(ذات طبيعــة نقديــة) إلــى أن التحليــات التــي اعتمدهــا بورديــو حــول الحيــاة الثقافيــة اتســمت فــي جوهرهــا
بالحتميــة فــي مســألة الــذوق ،كمــا أنــه كان يغالــي فــي مســألة التراتبيــة الثقافيــة.

يتميــز الفــن الموســيقي بالتغيــر علــى المســتوى العالمــي .فهنــاك تطــور ملحــوظ فــي أنــواع وأشــكال
الموســيقى العديــدة ،كمــا أن جمهــور المعجبيــن بالفــن الموســيقي أصبحــوا يســاهمون فــي إنتــاج الموســيقى
ونشــرها فــي المنصــات الخاصــة بالتواصــل االجتماعــي ً
بــدال مــن اســتهاكها .إلــى جانــب أن انتشــار
بعضــا ،وهــو الشــيء الــذي أثــر علــى النــاس
اإلنترنــت حــول العالــم قــد زاد مــن تواصــل النــاس مــع بعضهــم ً
وبشــكل كبيــر فــي طريقــة اكتشــافهم ألنــواع كثيــرة مــن الموســيقى.

فــي النهايــة يمكــن القــول ،إن ســهولة إنتــاج الموســيقى وســرعة تدفقهــا عبــر مواقــع اإلنترنــت قــد أدى إلــى
إنتــاج أنــواع مــن الموســيقى تحــت عبــارة الموســيقى العالميــة ،وهــو مــا خلــق أشــكال متعــددة مــن األذواق
عنــد األفــراد ،فهنــاك حال ًيــا أنــواع مــن الموســيقى دون أذواق نظـ ًـرا للطابــع التوليفــي الــذي يميزهــا ،والــذي
يقــوم علــى مــزج أكثــر مــن لــون موســيقي فــي شــكل واحــد ،وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود اختافــات
ثقافيــة بيــن المجتمعــات اإلنســانية.
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أيوب أبو ّ
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لمى قنوت
ليث شبيالت
مازن الرفاعي
منصور أبو كريم
منى الجراري
منير شحود
مهند البعلي
ميسون شقير
ناصر الدين باقي
نصار يحيى
نور حريري
هنادي زحلوط
هوازن خداج
ورد العيسى
ياسر خنجر
يوسف فخر الدين

