
ڪلیدواژه ها 

منت، بازیابی منت، صوت، بازیابی صوت، بازیابی حس- محور، موسیقی، پژوهش تجربی

کاربرد منت و صوت در بازیابی حسی موسیقی: 

شبیه سازی یک پژوهش تجربی
داریوش علیمحمدی

چڪیده

هدف: شبیه سازی یک پژوهش تجربی در حوزه کاربرد همزمان منت 
و صوت در بازیابی قطعات موسیقایی براساس حس نشأت گرفته از 

آنهاست.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش شامل مرور متون و یک پژوهش 
تجربی شبیه سازی شده است. گردآوری و تحلیل داده ها به روش کّمی 

انجام شده است.
یافته ها: کاربرد همزمان منت و صوت در بازیابی قطعات موسیقایی 
براساس حس نشأت گرفته از آنها زمینه پژوهشی چالش برانگیزی 
در علم اطالعات است و در محیط وب و پایگاه های اطالعاتی نیز 
قابل بررسی، آزمون و تعمیم است. بازیابی، متام شکل ها و حوزه های 

موضوعی، ازجمله بازیابی اطالعات موسیقایی را دربرمی گیرد. 
نتیجه گیری: عالوه بر چهار حس شناخته شده قابل انتساب به 
آثار موسیقایی، حس های مهم دیگری نیز وجود دارند که باید در 
پژوهش های آتی شناسایی شوند. همچنین، باید مسائل فنی، حقوقی 
و اقتصادی به  عنوان مالحظات و محدودیت های انجام چنین تحقیقاتی 

درنظرگرفته شوند.
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مقدمه
در خالل دهـه های گذشته، بازیابـی اطالعـات یکی از جـذاب ترین و چالش برانگیـزترین 
زمینه های تحقیقاتی را در علم اطالعات تشکیل داده است. این مفهوم، علیرغم ابهام آفرینی 
برای نظریه پردازان، به زبان ساده ناظر بر جست وجوی مدارک، اطالعات مندرج در مدارک 
و ابرداده های منتسب به مدارک است. در دو دهه اخیر دایره این مفهوم به  گونه ای توسعه یافته 
که فرآیندهای ذخیره و بازیابی در پایگاه های اطالعاتِی رابطه ای و همچنین وب جهان گستر را 
نیز شامل شده است. اگر از مناقشه های نظری متون علم اطالعات که میان بازیابی داده، بازیابی 
مدرک، بازیابی اطالعات و بازیابی متن تفاوت قائل شده اند بگذریم، می توان تمام این فرآیندها 
را به یک معنا بازیابی شیء اطالعاتی دانست؛ خواه چاپی باشد یا رقمی؛ مشتمل بر متن باشد یا 

محتوای داده های غیرمتنی.
در چارچوب این دیدگاه کل نگر و جهان شمول، می توان سایر اقالم کم اهمیت تر یا 
کمتر شناخته شده اطالعات را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد. به  طور سنتی، اقالم دیداری 
و شنیداری در محیط های اطالعاتی مورد توجه و استفاده بوده اند، به  گونه ای که محققان 
می توانسته اند نمونه های اولیه این قالب های اطالعات را در بایگانی های صوتی و تصویری 
رسانه ها سراغ بگیرند. این اقالم مشتمل بر مقادیر هنگفتی از برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
1 .  مربی گروه علممی شوند که توسط شبکه های گوناگون خبری تولید و پخش می شده اند. گونه های اطالعاتی 

 اطالعات و دانش  شناسی دانشگاه  خوارزمی

کاربرد منت و صوت در بازیابی حسی موسیقی: 
شبیه سازی یک پژوهش تجربی

داریوش علیمحمدی 1

دریافت:  1391/11/15  پذیرش: 1392/3/15
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مذکور که با وجود فزونی کّمی تا چندی پیش در قیاس با انتشارات چاپی حجم بسیار اندکی 
را به خود اختصاص می دادند، هم اکنون به مدد فناوری های نوین اطالعاتی از رشد تصاعدی 

و چشمگیری برخوردار شده اند.
باتوجه به امکانات جدید پایگاه های اطالعاتی احتمال داده می  شود که مواد دیداری و 
شنیداری به جزئی ضروری از اطالعات علمی تبدیل شوند. زیرا از یک سو، فناوری رقمی 
این قابلیت را دارد که مقدار قابل توجهی از تولیدات علمی حوزه های گوناگون را به صوت 
و تصویر تبدیل کند؛ و از سوی دیگر، فرآیند غنی سازی اطالعات علمی به مدد صوت و 
تصویر، قابلیت درک و دریافت آن توسط کاربران را توسعه می دهد. بدین ترتیب، دانشجویان 
و دانش پژوهان قادر می شوند تا اطالعات متنی را همراه با ارزش افزوده ناشی از تزریق 

مکمل های غیرمتنی بخوانند، بشنوند و ببینند.

بازیابی اطالعات موسیقایی: یک مسئله حیاتی
بر این اساس، می توان ادعا کرد که بازیابی اطالعات فرآیند شناسایی و فراخوانی توأمان 
متن، صوت و تصویر از انباره هایی خواهد بود که گونه های اطالعاتی رو به تزایدی را شامل 
می شوند. در میان انواع اقالم اطالعاتی غنی شده، آثار موسیقایی جایگاه ویژه ای دارند. این 
دسته از منابع اطالعاتی هم مظهر عالی هنر هستند و هم بهترین مصداق ترکیب متن، صوت 
و تصویر در یک شیء اطالعاتی. جذابیت ذاتی موسیقی که همواره نوع بشر را در تنهایی یا 
در خالل زندگی جمعی به خود جلب می کرده، در حال حاضر به  واسطه آسان تر شدن فرآیند 
تولید آثار موسیقایی دوچندان شده؛ به  گونه ای که اغراق نخواهد بود اگر ادعا شود موسیقی به 
فصل مشترک اقشار مختلف جامعه و رده های گوناگون سنی فارغ از دیدگاه ها و گرایش های 
عقیدتی و سیاسی شان تبدیل شده است. موسیقی عالوه بر تلطیف روح، ظرفیت باالیی در 
انتقال ایده ها دارد؛ و این خود بهترین دلیل است برای نوازندگان اندک  شمار از یک سو و 

جمعیت میلیونی شنوندگان از سوی دیگر، تا حول این پدیده یا فعالیت خاص گرد آیند.
در همین راستا، علم اطالعات درصدد است تا راه های محتمل بازیابی اثربخش آثار 
موسیقایی را بررسی و پیشنهاد کند. یکی از پیش نیازهای بازیابی موفق آثار موسیقایی - 
همچون هر شیء اطالعاتی دیگری - تحلیل روشمند درخواست های رسمی ارائه شده 
به نظام بازیابی است؛ و این ممکن نخواهد بود مگر آنکه در کنار آنچه سنّتاً اطالعات 
کتابشناختی و اخیراً ابرداده نامیده می شده، مؤلفه های دیگری نیز مورد توجه قرار گیرند. 
اگر در یک نظام سنّتی بازیابی مدارک، نظیر کتابخانه، مطابقت دادن نیازِ به تازگی ابراز شده 
کاربر با مدارک از پیش ذخیره شده در سامانه، مستلزم تحلیل موضوعی مدارک در مرحله 

داریوش علیمحمدی 
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ذخیره سازی، شناخت گرایش های فکری جامعه کاربران نهایی و بیان آنها در قالب نحوی 
مورد پذیرش سامانه در مرحله فراخوانی باشد، در یک نظام بازیابی آثار موسیقایی نیز توفیق 
در تحویل موسیقی، متناسب با نیازهای عاطفی کاربران، نیازمند تحلیل و شناخت حس نشأت 
گرفته از اثر موسیقایی و انطباق آن با درخواست کنونی آنهاست )الری یِر، ِگریووال و ِهرِرا2، 
2008؛ لو، لیو و ژانگ3، 2006؛ وان زانِن و کانتِرز4، 2010؛ هوa ،5 2010؛ هو،b 2010؛ هو و 
ُدونیa ،6 2010؛ هو و ُدونی،b 2010؛ هو، ُدونی و اِهمان7، 2009(. توجه به جنبه های انسانی 
پژوهش های حوزه بازیابی اطالعات موسیقایی به ویژه از این نظر اهمیت دارد که بخشی 
از مطالعات روی سامانه های بازیابی متمرکز شده اند و به مقوله های استفاده و استفاده کننده 

اهمیتی نمی دهند )ُدونی و کونینگهام8، 2002(.
پژوهش حاضر تالش می کند بر مسأله بازیابی حس- محور قطعات موسیقایی که 
تاکنون در ایران مورد توجه قرار نگرفته، تمرکز کرده و آن را از زاویه دید علم اطالعات مورد 
توجه قرار دهد. بازیابی حس- محور، طراحان نظام های بازیابی موسیقی را یاری خواهد داد 
تا احساسات منتج از آثار موسیقایی و منتسب به آن را به  عنوان یک بافتواره ابرداده ای9 در 
جریان ذخیره سازی آثار دخالت داده و سپس از همان نظام ابرداده ای در جهت بازیابی اقالم 
و متناسب با عواطف جاری کاربران بهره ببرند. این تالش در وهله نخست به منزله فتح بابی 
است که از طریق آن می توان انرژی و توجه بیشتر و بهتری را معطوف بازیابی موسیقی کرد. 
از این گذشته، برخی از دشواری ها و چالش های محتمل فراروی محققان این حوزه شناسایی 

و زمینه الزم برای پرهیز از آنها در پژوهش های آتی فراهم خواهد شد.
درک این مهم ضرورت دارد که در پژوهش های مرتبط با بازیابی حس- محور قطعات 
موسیقایی، به دلیل تازگی آنها، باید تعریفی واحد از برخی مفاهیم عرضه کرد. دست  کم باید 
پذیرفت که این مفاهیم، با رویکردی جدید مورد توجه واقع شده اند. در اینجا، تالش می شود 
تعاریف مقدماتی این اصطالحات به دست داده شوند تا یک زمینه فکری مناسب و مشترک 
میان محققان و خوانندگان آتی شکل بگیرد. این نقاط مشترک مفاهمه را امکان پذیر خواهند 

ساخت:
• منت10: مراد از متن، نثر منظومی است که در قالب شعر ترانه مستمسک بیان احساسات، 

عواطف و ایده ها واقع شده است.
• صوت11: منظور از صوت کلیه صداهای ترکیب شده در یک قطعه موسیقایی است که 

در تولید آنها از سازهای گوناگون و دست کم یک خواننده استفاده شده باشد.
• رده بندی حس- محور موسیقی12: رده بندی در ساده ترین و عمومی ترین معنای خود 

عبارت است از دسته بندی اشیاء و پدیده ها و متمایز کردنشان از یکدیگر بر اساس نا / 

2. Laurier ,Grivolla & Herrera

3. Lu ,Liu& Zhang

4. van Zaanen & Kanters

5. Hu

6. Downie

7. Ehmann

8. Cunningham

9. Metadata network

10. Lyrics

11. Audio

12. Music mood classification

کاربرد متن و صوت 
در بازیابی حسی موسیقی: شبیه سازی ...
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همسانی های ذاتی یا نا / همسان نمایی های َعَرضِی منتسب به آنها. رده بندی حس- محور 
موسیقی در اینجا یعنی انتساب رایج ترین احساسات نوع بشر به آثار موسیقایی و مقوله بندی 
آنها بر آن اساس. مادامی که چنین رده بندی ای را اتخاذ نکرده باشیم، بازیابی حس- محور 

قطعات موسیقایی نیز ممکن نخواهد شد.
طی سالیان گذشته، مطالعه رفتار کاربران در زمینه بازیابی اطالعات موسیقایی گاهی بر محتوای 
صوتی آهنگ ها )اِسُکوُرنِک، َمک کینی و َون دی پار13، 2007؛ پُل، پامپالک و ویدمِر14، 2005؛ 
تِروهیدیس15  و دیگران، 2008؛ ُدونی، 2008؛ ُسرُد 16، الری یِر و ِسلما17، 2007؛ الری یِر و 
ِهرِرا، 2007؛ لو، لیو و ژانگ، 2006؛ لیو، لو و ژانگ، 2003؛ مانِدل، پولینِر و اِلیس18، 2006؛ 
هو و دیگران، 2008( و زمانی بر مضمون ترانه ها )بارُدل19، 2011؛ بَِردلی و النگ20، 1999؛ 
چیا21، 2009؛ فوناساوا22 و دیگران، 2009؛ کانتِرز، 2009؛ الری یِر، ِگریووال و ِهرِرا، 2008؛ 
لوگان، کوزیتسکی و مورِنو23، 2004؛ هو، ِچن24 و یانگ، 2009؛ هو و ُدونی، a2010 ، هی25 
و دیگران، 2008؛ یانگ و دیگران، 2008( متمرکز بوده است. بیوکبوم و ِسمین26 )2005( تأیید 
کرده اند که حس در زبان منعکس می شود. بِسون27 و دیگران )1998 ( نشان دادند که بخشی 
از معنای آهنگ ها در متن آنها نهفته است؛ زیرا متن ترانه حاوی احساساتی است که صوت 
فاقد آنها می باشد. جاسلین و لوکا28 )2004( به  طور دقیق ادعا کردند که 29 درصد مردم متن 
ترانه را دال بر حس منتسب به آن می دانند. پژوهش های دیگری نیز تشخیص حس براساس 
متن را تأیید کرده اند )آلم، روث و اِسپروت29، 2005؛ چو و لی30، 2006؛ ماِهِدُر، مارتینِز و 
کانو31، 2005(. لوگان، کوزیتسکی و مورِنو )2004( علیرغم اینکه متن را منبع غنی ابرداده 
تلقی می کنند، اما اثر آن را  کمتر از صوت دانسته اند. در این میان، مِیِرز32 )2007( و هو و ُدونی 
)2010b( بر این باور هستند که توجه همزمان به متن و صوت می تواند رویکردی منـاسب تـر 
 )2008 b،2008  a ( مـایر، نیومـایر34 و رابـر ،)2010، 2011 b،2010 a (33باشد. مـایر و رابـر
و نیومایر و رابر )b،2007 a 2007( نیز نقش مکمل متن و صوت در فرآیند رده بندی آثار 
موسیقایی براساس گونه35 آنها را متذکر شده اند. نیومایر و رابر )2007a( بر این باورند که در 
موسیقی مذهبی، متن نقش تعیین کننده تری دارد. زیرا این نوع موسیقی را به گونه های متفاوت 

می توان نواخت.
شاید نخستین پژوهش مرتبط با اصوات موسیقایی و اثر آنها بر هیجانات شنوندگان را 
ِهونِر36  در 1936 انجام داده باشد. وی از شنوندگان خواسته بود که هنگام شنیدن آهنگ، 
صفاتی را که به ذهنشان متبادر می شود یادداشت کنند. پیش  فرض ِهونِر این بود که موسیقی، 
حامل معانی احساسی است. به باور وی، هیجانات و احساسات منتسب به آثار موسیقایی 
را می توان خوشه بندی کرد و نیز میان گروه های دارای پس زمینه فرهنگی مشابه در فرآیند 

13. Skowronek ,McKinney &Van de Par

14. Pohle ,Pampalk &Widmer

15. Trohidis

16 . Sordo

17 . Celma

18 . Mandel, Poliner& Ellis

19 . Bardoel

20 . Bradley &Lang

21 . Chia

22. Funasawa

23. Logan ,Kositsky &Moreno

24. Chen

25. He

26 . Beukeboom &Semin

27. Besson

28. Juslin &Laukka

29. Alm,Roth &Sproat

30. Cho& Lee

31. Mahedero ,Martinez &Cano

32. Meyers

33. Mayer & Rauber

34 . Neumayer

35 . Genre

36. Hevner

داریوش علیمحمدی 
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خوشه بندی سازگاری وجود دارد. در 1958 فارنس ُورث37 صفات ِهونِر را مجدداً تعریف و 
گروه بندی کرد )لی و اوگیهارا38، 2003(. سال ها پس از ِهونِر، یانگ و لی39 )2004( پژوهشی 
را در ارتباط با رده بندی حس- محور متن و صوت انجام دادند. هدف آنها ابهام زدایی از 
دسته بندی اصوات و نتیجه کارشان نه  چندان محسوس اما ارزشمند بود. استفاده از این روش 
به میزان 2/1 درصد رده بندی را بهبود بخشید. بااین  حال، مجموعه مورد بررسی آنها به  خاطر 
کوچکی حجم )142 آهنگ( و فقدان تحلیل آماری مناسب قابلیت تعمیم را از دست داد. 
هو، بِی40 و ُدونی )2007( بر دو پایگاه USPOP و last.fm تمرکز کردند. تحلیل برچسب های 
اختصاص  یافته به قطعات موسیقایی موجود در این دو پایگاه سه خوشه احساسی  عصبانی 
و پرخاشگر، مهربان و آرام، و خوش  بین و خوشحال را شکل داد. اگرچه محققان این 
خوشه بندی را برای رده بندی حس- محور آثار موسیقایی پیشنهاد کردند، اما به دلیل آنچه 
ساده سازی نامیده شده از سوی محققان بعدی مورد استقبال واقع نشد. الری یِر، گریووال و 
ِهرِرا )2008( چهار حس خوشحالی، غمگینی، عصبانیت و آرامش را در پایگاه last.fm و 
روی موسیقی پاپ مورد توجه قرار دادند. نتیجه نشان داد که در بیش از 80 درصد موارد 
پرسش  شوندگان پس از مرور متن ترانه ها و شنیدن صوت آنها همان برچسب هایی را به آثار 
نسبت داده بودند که در پایگاه last.fm وجود داشت. هو، ُدونی و اِهمان )2009( نقشی را 
بررسی کردند که متن ترانه می تواند در بهبود رده بندی حس- محور یک صوت موسیقایی 
بازی کند. قطعات موسقایی از پایگاه last.fm و متن ترانه آنها از پایگاه LiricWiki استخراج 
شدند. این بررسی نشان داد که متن ترانه به  تنهایی می تواند به اندازه صوت، رده بندی حس-
محور آهنگ ها را تسهیل کند. همچنین، تلفیق متن و صوت بهبود نسبی رده بندی را سبب 
شد. هو ) a 2010( نیز اثر متن، صوت و برچسب های اجتماعی را در بهبود رده بندی حس- 
محور موسیقی بررسی کرد. وی با هدف تشخیص پراستفاده ترین مقوله های حسی در بازیابی 
اطالعات موسیقایی به پایگاه last.fm مراجعه کرد. بررسی وی نشان داد که برچسب های 
اجتماعی می توانند در تشخیص مقوله های حسی مؤثر باشند؛ و متن نسبت به صوت و 

ترکیب هر دو نسبت به کاربرد منفرد آنها اثر بهتری در رده بندی دارد.
مرور مطالعات پیشین نشان می دهد که محققان کاربرد متن، صوت و ترکیب هر دو را 
بارها در فرآیند رده بندی حس- محور آثار موسیقایی آزموده و به نتایج ارزشمندی دست 
یافته اند. ازجمله اینکه متن به  واسطه خصیصه های زبان شناختی و نیز تکامل  یافته تر بودن 
نرم افزارهای تحلیلی، بهتر از صوت می تواند احساسات بشری را بازنمایی کند. همچنین، 

ترکیب این دو بیش از پیش می تواند رده بندی و متعاقب آن بازیابی را بهبود بخشد.
نحوه تحلیِل یافته های تحقیقات این حوزه هم قابل توجه است. اگر قرار باشد پژوهشگری 
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رده بندی و بازیابی حس- محور قطعات موسیقایی را براساس متن و صوت مجموعه ای از 
ترانه ها دستمایه کار خود قرار دهد، باید به این نکته ظریف توجه داشته باشد که آنچه بررسی و 
آزموده می شود، در حقیقت داده اسمی خواهد بود. برای نمونه، می توان چهار حس خوشحالی، 
غمگینی، عصبانیت، و آرامش را مبنای بررسی دانست. از این رو، پژوهش های این حوزه را با 
استفاده از آزمون های آماری ویژه ای می توان به  پایان رساند. برای مثال، فرضیه پژوهش را می توان 

به شکل ذیل تدوین کرد:
•  بین حس نشأت  گرفته از متن و حس منتج از ترکیب متن و صوت در موسیقی پاپ 

معاصر ایران رابطه معناداری وجود دارد.
در این صورت، آزمون مجذور کای می تواند راه مناسبی برای تحلیِل یافته های پژوهش 
باشد. اما اگر محقق قصد بررسی تفاوت بین متغیرها را داشته باشد فرضیه ای خواهد داشت 

به این شکل:
•  بین حس نشأت  گرفته از متن و حس منتج از ترکیب متن و صوت در موسیقی پاپ 

معاصر ایران تفاوت معناداری وجود دارد.
و البته بسته به اینکه چند گروه از داده ها در اختیار محقق است و اینکه داده ها مستقل از 
هم یا وابسته به هم هستند می توان آزمون های ویلکاکسون، مان- ویتنی و کروسکال- والیس 

را استعمال کرد.

شبیه سازی یک پژوهش تجربی
برای نمونه، در اینجا پژوهشی در همین حوزه شبیه سازی می شود تا عالقه مندان بتوانند 
الگو بگیرند. فرض کنید پژوهشگری درنظر دارد فرآیند توسعه ابرداده های حس- محور و 
تخصیص و انتساب آنها به مجموعه مشخصی از آثار موسیقایی فارسی را مدل  سازی کرده 
و با ارائه گزارشی از روند کار، طراحان نظام های بازیابی موسیقی را در توسعه پایگاه های 
اطالعاتی یاری دهد. به این منظور، محقق باید با استفاده از فن دلفی و روش های پیمایشی 
و تجربی تالش کند دیدگاه گروهی از شنوندگان را مورد بررسی قرار دهد. ممکن است 
پژوهشگر مفروض به سبک پاپ عالقه مند باشد. عالقه مندی وی به تنهایی نمی تواند مخاطب 
پژوهش اعم از داور یا خواننده را متقاعد کند که اجرای چنین پژوهشی ضروری بوده است. 
در اینجا، محقق باید به بررسی هایی استناد کند که نشان می دهد چنین عالقه مندی ای در 
سایرین هم وجود دارد. ممکن است یک نظرسنجی اینترنتی عالقه مندی افراد به سبک های 

مختلف موسیقی را با ذکر درصد نشان داده باشد )نمودار 1(.
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براین  اساس، محقق می تواند توجیه کند که چرا در پژوهش خود سبک پاپ را مورد 
بررسی قرار داده است. محدوده جغرافیایی چنین پژوهش مفروضی را می توان ایران دانست. 
پژوهشگر با هدف شناسایی خوانندگان مطرح سبک پاپ در ایران باید جست وجوهایی را 
به  ترتیب با عبارات »خوانندگان پاپ« و »خواننده های پاپ« با اعمال محدودیت در عنوان 
صفحات وب توسط موتور کاوش گوگل ترتیب دهد. عبارت های جست وجوی دیگری 
همچون »هنرمندان پاپ« نیز می توانند مورد استفاده واقع شوند. اما از آنجا که عبارت 
»هنرمندان پاپ« از لحاظ مفهومی می تواند شامل نوازندگان و آهنگسازان پاپ نیز شود، باید 
از استعمال آن پرهیز کرد. نتایج بازیابی  شده باید تا سرحد امکان مرور و فهرست مشترکی 
از خوانندگان پاپ تهیه شود. در این میان، ممکن است برخی از صفحات تنها حاوی نام و 
مشخصات چند تن از خوانندگان باشند. اما صفحات زیادی نیز وجود دارند که مشتمل بر 
اسامی متعدد و البته مشترکی هستند. محقق باید از طریق بررسی و مقایسه، اقالم مشترک یا 
نتایج همپوشان را برطرف کرده و درنهایت فهرستی واحد را تهیه کند. این مجموعه را بار 

دیگر و براساس معیارهای ذیل می توان بررسی و پاالیش کرد:
• خوانندگان پاپی که تنها دارای نام هستند و به دلیل فقدان نام خانوادگی امکان شناسایی 

آنها میسر نیست، نظیر آرام؛
• خوانندگان پاپ قدیمی که دوره میانسالی را سپری کرده اند، نظیر کوروش یغمایی؛

• خوانندگان پاپی که دیگر در قید حیات نیستند، نظیر مرحوم ناصر عبداللهی؛
• گروه های پاپخوان، نظیر گروه آرین؛

 توزیع درصد عالقه مندان به سبک های 

مختلف موسیقی

منودار  1
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• خوانندگان پاپی که پس از آغاز فعالیت هنری خود از ایران مهاجرت کرده اند، نظیر 
شادمهر عقیلی؛

• خوانندگان پاپی که از ابتدا ساکن خارج از ایران بوده اند، نظیر شهرام کاشانی؛ و
• خوانندگان پاپ زن )فارغ از محل سکونت(، نظیر دی ِجی مریم.

پس از حذف نتایج نامرتبط می توان تعداد خوانندگان قابل بررسی را مثاًل از 111 نفر به 
87 نفر کاهش داد )جدول 1(.

آرش یوسفیان، احسان خواجه امیری، احسان نادری، احمد آزاد، احمدرضا نبی زاده، امید 
حاجیلی، امید سلطانی، امید عامری، امید ثقفی، امیر اسید، امیر تاجیک، امیر رضایا، امیر شاملو، 
امیر کریمی، امیر میرحسینی، امین حبیبی، امین رستمی، امین نیکو، بابک جهانبخش، بنیامین 
بهادری، بهزاد پکس، بهنام صفاریان، بهنام صفوی، بیژن ترابی، پژمان کالنی، جالل همتی، 
جمشید علیمراد، حامد هاکان، حسین استیری، حسین کشتکار، حمید خندان، حمیدرضا 
حامی، حمید طالب زاده، حمید عسکری، حمید غالمعلی، خشایار اعتمادی، رضا صادقی، 
رضا یزدانی، روزبه نعمت اللهی، سامان جلیلی، سعید آسایش، سعید پورسعید اصفهانی، سعید 
شهروز، سعید مدرس، سهیل جامی، سیروان خسروی، علی اصحابی، علی عبدالمالکی، علی 
لهراسبی، علی باقری، علی مختارپور، علیرضا بلوری، علیرضا عصار، علی عطائی، غالمرضا 
صنعتگر، فتاح فتحی، فرزاد فرزین، فرهاد جواهرکالم، فریدون آسرایی، فریدون بیگدلی، قاسم 
افشار، کیانوش باللی پور، مازیار فالحی، مانی رهنما، ماهان بهرام خان، مجید اخشابی، مجید 
خراطها، مجید یحیایی، مجید علی پور، محسن چاووشی، محسن یگانه، محمد اصفهانی، 

آرش یوسفیان، احسان خواجه امیری، احسان نادری، احمد آزاد، احمدرضا نبی زاده، امید حاجیلی، امید سلطانی، امید عامری، 

امید ثقفی، امیر اسید، امیر تاجیک، امیر رضایا، امیر شاملو، امیر كریمی، امیر میرحسینی، امین حبیبی، امین رستمی، امین نیکو، بابک 

جهانبخش، بنیامین بهادری، بهزاد پکس، بهنام صفاریان، بهنام صفوی، بیژن ترابی، پژمان کالنی، جالل همتی، جمشید علیمراد، حامد 

هاکان، حسین استیری، حسین كشتكار، حمید خندان، حمیدرضا حامی، حمید طالب زاده، حمید عسکری، حمید غالمعلی، خشایار 

اعتامدی، رضا صادقی، رضا یزدانی، روزبه نعمت اللهی، سامان جلیلی، سعید آسایش، سعید پورسعید اصفهانی، سعید شهروز، سعید 

مدرس، سهیل جامی، سیروان خرسوی، علی اصحابی، علی عبداملالکی، علی لهراسبی، علی باقری، علی مختارپور، علیرضا بلوری، علیرضا 

عصار، علی عطائی، غالمرضا صنعتگر، فتاح فتحی، فرزاد فرزین، فرهاد جواهرکالم، فریدون آرسایی، فریدون بیگدلی، قاسم افشار، 

کیانوش باللی پور، مازیار فالحی، مانی رهنام، ماهان بهرام خان، مجید اخشابی، مجید خراطها، مجید یحیایی، مجید علی پور، محسن 

چاووشی، محسن یگانه، محمد اصفهانی، محمد خاك پور، محمدرضا عیوضی، محمد یاوری، محمود رامتین، مرتضی پاشایی، مسعود 

خادم، مسعود سعیدی، مهدی احمدوند، مهدی شکوهی، مهدی مقدریان، مهدی مقدم، مهراج محمدی، نادر مسچی، نیام مسیحا، 

هومن سزاوار خوانندگان پاپ قابل بررسی

جدول  1
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محمد خاک پور، محمدرضا عیوضی، محمد یاوری، محمود رامتین، مرتضی پاشایی، مسعود 
خادم، مسعود سعیدی، مهدی احمدوند، مهدی شکوهی، مهدی مقدریان، مهدی مقدم، مهراج 

محمدی، نادر مسچی، نیما مسیحا، هومن سزاوار
در مرحله بعد، باید سوژه های تحقیق را شناسایی کرد. فرض کنید گروهی متشکل از 
44 نفر که همگی در دوره جوانی به  سر می برند از فهرست تماس های الکترونیکی محقق 
استخراج و مورد مشورت واقع شوند. باید از این گروه خواسته شود تا تنها درصورتی  که 
شنونده دائم موسیقی پاپ مجاز و معاصر ایران هستند، فهرست خوانندگان پاپ را مرور کرده 
و دسته ای را متمایز کنند که صدایشان را می پسندند و به  طور پیوسته آثارشان را می شنوند. 
ممکن است از میان این عده، 19 نفر در پژوهش مشارکت کنند. جدول 2، خوانندگان منتخب 

و نیز میزان محبوبیت محتمل آنها در میان پاسخ گویان را نشان می دهد.

ف
 نام و نامردی

خانوادگی خواننده

 میزان

فمحبوبیت
 نام و نام خانوادگیردی

خواننده
 میزان

فمحبوبیت
 نام و نام خانوادگیردی

خواننده

 میزان

محبوبیت

1
 احسان

خواجه امیری
1513

 خشایار

اعتامدی
1علیرضا عصار225

1غالمرضا صنعتگر226روزبه نعمت اللهی914محمد اصفهانی2

1فریدون آرسایی227مهدی مقدم715حمید عسکری3

1فریدون بیگدلی228نیام مسیحا716محسن چاوشی4

1مازیار فالحی229احمدرضا نبی زاده717محسن یگانه5

1مجید خراطها230رضا یزدانی618بنیامین بهادری6

1امین حبیبی131امیر رضایا6191فرزاد فرزین7

1سعید شهروز132بابک جهانبخش520رضا صادقی8

1امیر کریمی133حسین کشتکار521مجید اخشابی9

1جمشید علیمراد134حمید طالب زاده422بهنام صفوی10

1قاسم افشار135سعید آسایش423حمیدرضا حامی11

خوانندگان پاپ محبوب1مانی رهنام136علی عبدامللکی324علی لهراسبی12

جدول  2
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جدول 2 نشان می دهد که دست  کم نیمی از خوانندگان با تنها یک بار انتخاب شدن از 
محبوبیت پایینی برخوردارند. بر این اساس، باید تالش کرد تا تنها خوانندگان محبوب تر مورد 
بررسی بیشتر قرار گیرند. به این منظور، می توان مجموع دفعات انتخاب خوانندگان محبوب 
توسط جامعه مورد پرسش را )108( بر تعداد کل آنها )36( تقسیم کرد تا میانگینی به  دست 
آید که براساس آن بتوان خوانندگان محبوب تر را شناسایی کرد. میانگین، 3 خواهد شد؛ 
درنتیجه، خوانندگانی که حداقل 3 نفر یا بیشتر انتخابشان کرده باشند، در گروه محبوب ترها 

قرار می گیرند )جدول 3(.

بدیهی است که میزان محبوبیت هر خواننده می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله 
سابقه فعالیت باشد. به  منظور کنترل تورش41، تعداد آلبوم های رسمی و دارای مجوز خوانندگان 

محبوب تر در خالل یک دهه - مثاًل دهه هشتاد - را می توان بررسی کرد )جدول 4(.

جدول 4 نیز نشان می دهد که برخی خوانندگان فاقد آلبوم یا دارای آلبوم های بسیار 
کمی هستند. به همین دلیل، می توان برخی را از مجموعه حذف کرد. با این هدف، می توان 

نام و نام خانوادگی خوانندهردیف
 میزان

محبوبیت
میزان محبوبیتنام و نام خانوادگی خوانندهردیف

6فرزاد فرزین157احسان خواجه امیری1

5رضا صادقی98محمد اصفهانی2

5مجید اخشابی79حمید عسکری3

4بهنام صفوی710محسن چاوشی4

4حمیدرضا حامی711محسن یگانه5

3علی لهراسبی612بنیامین بهادری6

ردیفتعداد آلبومنام و نام خانوادگی خوانندهردیف
 نام و نام خانوادگی

خواننده
تعداد آلبوم

3حمید عسکری97رضا صادقی1

2محسن یگانه58احسان خواجه امیری2

2بنیامین بهادری49محمد اصفهانی3

2علی لهراسبی410فرزاد فرزین4

1بهنام صفوی411حمیدرضا حامی5

0مجید اخشابی312محسن چاوشی6

41. Bias

خوانندگان پاپ محبوب تر

جدول  3

 تعداد آلبوم های خوانندگان 

پاپ محبوب تر

جدول  4

داریوش علیمحمدی 
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مجموع آلبوم های خوانندگان محبوب تر )39( را بر تعداد کل آنها )12( تقسیم کرد تا میانگینی 
به  دست آید که براساس آن بتوان خوانندگان محبوب تر و بهره ورتر را شناسایی کرد. میانگین، 
3/2 خواهد شد؛ درنتیجه، خوانندگانی که حداقل 3/2 آلبوم تولید کرده باشند در مرحله بعد 

بررسی می شوند )جدول 5(.

با هدف یکسان سازی داده های مربوط به میزان محبوبیت و تعداد آلبوم، باید ضریب آنها 
را محاسبه کرد )جدول 6(.

سپس، باید مجموع ضرایب )196( را بر تعداد خوانندگان محبوب تر و بهره ورتر )5( 
تقسیم کرد تا شاخص ترین خوانندگان پاپ در بررسی نهایی لحاظ شوند. میانگین، 39/2 
خواهد شد؛ درنتیجه، احسان خواجه امیری و رضا صادقی به  عنوان خوانندگانی که آثارشان 
برای تعیین حس موسیقی پاپ مجاز و معاصر ایران مناسب هستند وارد مرحله نهایی پژوهش 

خواهند شد.

تعداد آلبومنام و نام خانوادگی خوانندهردیف

9رضا صادقی1

5احسان خواجه امیری2

4محمد اصفهانی3

4فرزاد فرزین4

4حمیدرضا حامی5

رضیبتعداد آلبوممیزان محبوبیتنام و نام خانوادگی خواننده

15575احسان خواجه امیری

5945رضا صادقی

9436محمد اصفهانی

6424فرزاد فرزین

4416حمیدرضا حامی
ضریب میزان محبوبیت و تعداد آلبوم 

خوانندگان پاپ

جدول  6

خوانندگان پاپ محبوب تر و بهره ورتر

جدول  5

کاربرد متن و صوت 
در بازیابی حسی موسیقی: شبیه سازی ...
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در این مرحله باید از افرادی استفاده کرد که در نظرسنجی اولیه این دو خواننده را انتخاب 
نکرده بودند. زیرا بهترین حالت انتساب حس به متن و صوت یک اثر موسیقایی خواندن 
و شنیدن آن برای نخستین بار و در یک وضعیت روانی متعادل است. لوگان، کوزیتسکی و 
مورِنو )2004( در پژوهش خود به همین مشکل برخوردند. آنها برای تعیین حیطه موضوعی 
ترانه ها از آراء پاسخ  دهندگانی بهره می جستند که پیشتر همان ترانه ها را شنیده بودند. به همین 

دلیل، در مرحله بررسی متن ترانه ها توفیق چندانی نداشتند.
از 19 نفر مشارکت کننده مفروض در گام نخست ممکن است به  ترتیب 15 و 5 نفر 
صداهای احسان خواجه امیری و رضا صادقی را محبوب بدانند. این بدان معناست که به  ترتیب 
4 و 14 نفر مجاز به شنیدن آثار این دو در مرحله بعدی خواهند بودند. هر4 نفر مناسب برای 
صدای احسان خواجه امیری را باید وارد مرحله نهایی کرد. به  منظور ایجاد تعادل در آراء 
گردآوری شده از 14 نفری که مستعد شنیدن صدای رضا صادقی هستند، باید 4 نفر به  صورت 
تصادفی منظم انتخاب شوند؛ به این ترتیب که ابتدا حجم جمعیت )14( بر حجم نمونه )4( 
تقسیم شود تا فاصله نمونه گیری )3/5( به دست آید. سپس یک عدد اتفاقی )1( مبنای شروع 
قرار داده شود و به اندازه فاصله نمونه گیری، افراد بعدی از یک فهرست الفبایی - برحسب 
نام و نام خانوادگی - انتخاب شوند )1، 5، 9 و 13( تا نمونه موردنظر کامل شود.آنگاه می توان 
متن ترانه ها و فایل های صوتی را در دو مرحله در اختیار هر دو گروه چهار نفره قرار داد تا پس 

از خواندن و شنیدن مشخص کنند که درمجموع به هر آهنگ چه حسی را نسبت می دهند.
تحقیقات پیشین )آلم، روث و اِسپروت، 2005؛ اِسُکوُرنِک، َمک کینی و َون دی پار، 2007؛ 
پُل، پامپالک و ویدمِر، 2005؛ تِروهیدیس و دیگران، 2008؛ فوناساوا و دیگران، 2009؛ کانتِرز، 
2009؛ الری یِر، ِگریووال و ِهرِرا، 2008؛ مِیِرز، 2007؛ وان زانِن و کانتِرز، 2010؛ هو،a 2010؛ 
هو،b 2010؛ هو، بِی و ُدونی، 2007؛ هو، ِچن و یانگ، 2009؛ هو و ُدونی،a 2010؛ هو و ُدونـی، 
b 2010؛ هو، ُدونی و اِهمان، 2009؛ یانگ و دیگران، 2008؛ یانگ و لی، 2004( نشان داده اند 
که از میان 18 حس قابل انتساب به آثار موسیقایی 4 حس اصلی عبارتند از: خوشحالی42، 
غمگینی43، عصبانیت44 و آرامش45. باید از گروه اول خواست تا یکی از این 4 حس را نسبت به 
متن ترانه های 50 آهنگ از احسان خواجه امیری نسبت دهند. پس از آن باید فایل صوتی همان 
50 آهنگ در اختیار این گروه قرار داده شود تا بار دیگر حس خود را ثبت کنند. همین برنامه 
را در دو مرحله باید روی گروه دوم و با استفاده از متن ترانه و فایل صوتی 93 آهنگ از رضا 
صادقی اجرا کرد. روشن است که تعهد سوژه های تحقیق به مطالعه دقیق متن و گوش دادن به 
صوت همه ترانه ها الزمه اجرای چنین پژوهشی است. در اینجا نمونه ای فرضی از پاسخ یک 

سوژه تحقیق به متن و صوت آلبوم های احسان خواجه امیری را می بینیم )جدول 7(.

42. Happiness
43. Sadness
44. Angriness
45. Relaxed

داریوش علیمحمدی 
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نام آلبوم و آهنگ
آرامشعصبانیتغمگینیخوشحالی

صوتمنتصوتمنتصوتمنتصوتمنت

آلبوم من و بابا

××شهزاده

××جان بابا

××بچه خیابونی

××راز دل

××فسانه

××عشق و هوس

××فردا

××از من جدا مشو

××خداحافظ

آلبوم برای اولین بار

××برای آخرین بار

××خیال تو

××لبخند اجباری

××انگار نه انگار

××وقتی که نباشی

××غریبانه

××ترانه خونه

××من بی تو

××حس غریبی

××زمونه

آلبوم سالم آخر

××خیال

××سایه به سایه

××باران که می بارد

حس سوژه تحقیق نسبت به متن و صوت 

ترانه های احسان خواجه امیری

جدول  7

کاربرد متن و صوت 
در بازیابی حسی موسیقی: شبیه سازی ...
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××شانس

××زشت و زیبا

××باور منی کنم

××سالم آخر

××فصل بارونی

××جدایی

××متومش کن

آلبوم فصل تازه

××منی دونی

××شیرین

××گریه

××دچار

××حقیقت داره دلتنگی

××فال

××رفتنی

××خوشبختی

××عشق میاد

××تب تلخ

آلبوم یه خاطره از فردا

××منی دونم

××دارم می یام پیشت

××خودت خواستی

××اعرتاف

××خواب و بیداری

××بی کسی

××کاش عاشقت منی شدم

××مرسی

××دنیا

××اتفاق

××خالصم کن

362828201716مجموع امتیازات

نام آلبوم و آهنگ
آرامشعصبانیتغمگینیخوشحالی

صوتمنتصوتمنتصوتمنتصوتمنت

حس سوژه تحقیق نسبت به متن و 

صوت ترانه های احسان خواجه امیری

ادامه جدول   7

داریوش علیمحمدی 
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نتیجه را می توان در قالب یک جدول تلفیقی منعکس کرد )جدول 8(.

همین کار را باید با سایر اعضای گروه اول تکرار کرد )جدول 9(.

درنهایت و پس از استخراج و تکمیل فرم های مشابه برای چهار سوژه تحقیِق عضو 
گروه دو، می توان جدول نهایی داده ها را آماده و با استفاده از نرم  افزار SPSS آنها را تحلیل کرد. 
بسته به اینکه پرسش پژوهش چگونه تدوین شده و فرضیه آن رابطه یا تفاوت را مد نظر قرار 

داده باشد، می توان از آزمون آماری مرتبط بهره جست.

نتیجه گیری
نمونه شبیه سازی شده فاقد مجموعه کاملی از حس های قابل انتساب به قطعات موسیقایی و 
تعداد بسنده ای از سوژه های تحقیق بوده است. بدیهی است که در یک پژوهش واقعی تعداد 
حس ها را باید افزایش داد تا در پایان به مجموعه اولیه و کاملی از حس های قابل اعتنا برسیم؛ 
و نیز باید تعداد سوژه های تحقیق را به  حدی اضافه کنیم که یافته ها و پیشنهادهای پژوهش در 

چارچوب آمار استنباطی قابل اتکاء و توجیه باشند.
هرگاه از طریق تکرار چند پژوهش در این حوزه، اصلی ترین حس های موسیقایی ایران 

صوتمنتحس

36خوشحالی

2828غمگینی

20عصبانیت

1716آرامش

حس

صوتمنت

 سوژه

یک

 سوژه

دو

 سوژه

سه

 سوژه

چهار

 سوژه

یک

 سوژه

دو

 سوژه

سه

 سوژه

چهار

34156854خوشحالی

2824272728242625غمگینی

26360137عصبانیت

1716191216171614آرامش

تلفیق حس سوژه های تحقیق عضو گروه

 اول نسبت به متن و صوت

 آهنگ های احسان خواجه امیری

جدول  9

حس سوژه تحقیق نسبت به متن و صوت 

آهنگ های احسان خواجه امیری

جدول  8

کاربرد متن و صوت 
در بازیابی حسی موسیقی: شبیه سازی ...
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شناسایی شدند، می توان اجرای این دست مطالعات را متوقف کرد و گام جدیدی برداشت. 
به بیان دیگر، اگر تکرار پژوهش نتواند حس جدیدی را به مجموعه شناسایی شده بیافزاید، 
به حد اشباع رسیده ایم؛ و از آن به بعد می توان بر ملزومات طراحی و توسعه پایگاه موسیقایی 

متمرکز شد.
یافته های چنین پژوهشی می تواند طراحان پایگاه های اطالعاتی موسیقایی ایران را یاری 
دهد تا مهم ترین حس هایی که می باید در قالب جداول رابطه ای پایگاه تعریف و به شکل 
برچسب های قابل انتساب به قطعات موسیقایی ذخیره شده در پایگاه افزوده شوند را شناسایی 
کنند. مطالعات پیشین نشان می دهند که وبگاه ها و پایگاه هایی حاوی متن ترانه و فایل صوتی 
آهنگ های انگلیسی وجود دارند. وجود این منابع اطالعاتی اجرای این دسته از پژوهش ها را 
در غرب امکان پذیر کرده است، اما در ایران فاقد چنین پایگاهی هستیم. تاکنون، مسائل فنی، 

حقوقی و اقتصادی مانع طراحی پایگاه های موسیقایی بوده اند.
باید خاطر نشان شود توسعه پایگاه اطالعاتی ای که در زمان بازیابی آثار در کنار نام 
خواننده و نوازندگان از مؤلفه ای اثربخش تر یعنی احساسات شنوندگان نیز استفاده می کند، 
ضرورت دارد. اگرچه ُدونی )2003( به فقدان استاندارد در این زمینه اشاره کرده، اما توسعه 
چنین پایگاهی را چای و وِرکو46 )2000(، لِمان و مارتِنس47 )2004( و یانگ و لی )2004( 
دنبال کرده اند. در پایگاه اطالعاتی مفروض، در کنار ابرداده های معمول نظیر نام آهنگساز48، نام 
خواننده49 و عنوان اثر، اقالمی نظیر سبک50، حس51، هیجان52، گونه و شباهت53 نیز می توانند 
مبنای بازیابی باشند )لی و اوگیهارا، 2003؛ هوُرن54، 2000(. مادامی که فاقد چنین پایگاهی 
باشیم، نمی توانیم در پژوهش های مرتبط با بازیابی حس- محور قطعات موسیقایی پا را از 
نمونه شبیه سازی شده در این مقاله فراتر بگذاریم؛ و از سوی دیگر، مادامی که این دست 
پژوهش ها را به  حد اشباع نرسانده باشیم، نمی توانیم در مورد ساختار پایگاه مورد نیاز تصمیم 

بگیریم.
در عین حال، باید به برخی از مالحظات و محدودیت های اجرای اینگونه تحقیقات 
هم اشاره کرد. ممکن است جست وجوی وب توسط ابزار کاوشی دیگر یا به وسیله گوگل 
در زمانی دیگر منجر به بازیابی نتایجی متفاوت شود و فهرست اولیه خوانندگان تغییر کند. 
همچنین، پژوهشگر می تواند فهرست اولیه خوانندگان موردنظر خود را از سیاهه های عرضه شده 
توسط رسانه ها برگزیند؛ که ممکن است متفاوت از آن چیزی باشد که از طریق جست وجوی 
وب به  دست می آید. در مرحله نظرخواهی از سوژه های پژوهش نیز، تغییر در ترکیب سوژه ها 
می تواند تغییر در خوانندگان منتخب و میزان محبویت آنها را سبب شود. از این گذشته، در نمونه 
شبیه سازی شده صرفاً آلبوم های خوانندگان لحاظ شده است، نه تک  آهنگ هایشان. این در حالی 

46 . Chai &Vercoe
47. Leman &Martens
48 . Composer
49. Singer
50. Style
51. Mood
52. Emotion
53. Similarity
54. Huron

داریوش علیمحمدی 
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است که برخی خوانندگان به واسطه تک  آهنگ هایشان به شهرت رسیده اند.
حتی اگر این مالحظات را هم نادیده بگیریم، نکته اساسی  تر که توسط لو، لیو و ژانگ 
)2006( هم مورد تأکید واقع شده، آن است که ادراک روانی موسیقی امری ذهنی و متأثر از 
عوامل متعددی همچون فرهنگ، آموزش و تجربیات شخصی است. بنابراین، همانگونه که 
گروهی از نوازندگان ممکن است یک قطعه موسیقایی واحد را به شکل های مختلف بنوازند، 
گروهی از شنوندگان نیز ممکن است همان قطعه واحد را به شکل های گوناگون درک کنند.
حتی یک درک واحد هم موضعی ثابت ندارد. یعنی تلقی  شنونده از حس آهنگ نه 
یک نقطه بلکه یک طیف را می سازد؛ که دست کم به واسطه دو سرش می تواند تابع منطق 
دودویی55 باشد. برای مثال، ممکن است ما آهنگی را شاد ندانیم، اما این الزاماً به معنای غمبار 
بودن آهنگ نیست. در چارچوب منطق دودویی، یک آهنگ می تواند نه شاد، بلکه ناشاد باشد. 
ناشادی چیزی است متفاوت از غمگینی. به همین ترتیب، نقطه مقابل آرامش، ناآرامی است؛ 

نه حتماً عصبانیت. الری یِر، ِگریووال و ِهرِرا )2008( این حقیقت را متذکر شده اند.
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