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سيد عبدالحسين مختاباد
استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه صدا و سيما
فاطمه براتلو
عضو هيئتعلمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير سياستگذاري فرهنگي بر موسيقي محلي گيالن
است .اين پژوهش در پي طرح اين پرسش در ذهن محقق مطرح شد که تأثير سياستگذاري فرهنگي بر موسيقي
محلي گيالن چيست؟ که پاسخ به اين پرسش هدف اين تحقيق به شمار ميآيد.
روش پژوهش :اين پژوهش بر اساس دو روش تحليل ثانويه و مصاحبه انجام شده است .جامعه آماري در اين
پژوهش ،سازمانهاي مجري سياستگذاريهاي فرهنگي در گيالن هستند که عملکرد آنها با موسيقي محلي گيالن
مرتبط است.
يافتهها :يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که عوامل متعددي در تضعيف وضعيت موسيقي محلي گيالن اثر گذار بوده
است .اين عوامل عبارتند از :مدرنيته ،تغيير ساختار زندگي اجتماعي و فرهنگي ،ديدگاه غالب در راديو و تلويزيون،
نقش مديران فرهنگي .همچنين با توجه به نتايج بدست آمده ،نقش سياستگذاري فرهنگي در كاهش رونق
موسيقي محلي گيالن مورد تأييد قرار گرفت که به ترتيب ،عواملي مانند عدم اختصاص تسهيالت کافي به موسيقي
محلي گيالن ،عدم نيازسنجي موسيقيايي از جوانان ،عدم تصويب قوانين اجرايي محکم در رعايت از حقوق معنوي
هنرمندان و عدم اختصاص بودجه کافي براي فعاليت گروههاي موسيقي محلي گيالن شناسايي شدهاند.
نتيجهگيري :نتايج بدست آمده نشان ميدهد ميتوان با سياستگذاري و اقدام درست در جهت بهبود وضعيت
موسيقي محلي و حفظ هويت بومي گيالن سهم بسزايي داشت.
واژگان کليدي :موسيقي محلي ،سياستگذاري فرهنگي ،زندگي مدرن ،هويت بومي ،گيالن

مصطفی فیض ثابت ،سید عبدالحسین مختاباد و فاطمه براتلو

فرهنگ خودي را بشناسيم و پاسشان بداريم ،آن هم

مقدمه
در جهان ،عوامل مختلفي باعث شکلگيري

فرهنگي که يادگار و يادآور جلوههاي زيباي اصالت

فرهنگها شده است و از طرفي نيز عواملي موجب

ديرينهي ما که ريشه در تاريخ دارد و ما به آن افتخار

تغيير ماهيت فرهنگها ميشود .سياستگذاري فرهنگي

ميکنيم.

در شکلگيري و هدايت فرهنگ نيز نقش بسزايي دارد.

عالوه بر آنچه گفته شد ،همان طور که در

عموماً محيط فرهنگي که شامل زبان ،دين ،اخالق،

سياستگذاري

بايد

ارزشها ،رفتارها ،قانون و آموزش ميشود ارتباط

سياستگذاري نظامي ،فرماندهان نظامي و افسران ارشد

متقابلي با هويت بومي دارد.

و کساني که تجربههاي نظامي دارند ،طبعاً در

اقتصادي،

اقتصاددانان

موسيقي محلي گيالن تمرکز خاص اين پژوهش

سياستگذاري فرهنگي نيز بايد فرهنگيان سابقهدار و

ميباشد زيرا موسيقي محلي به عنوان عامل مهم در

باتجربه سياستگذاري کنند .اکنون اين سؤال پيش

فرهنگ بومي شناخته شده و از تمامي حاالت انساني

ميآيد که سياستگذاري فرهنگي چه تأثيري بر

مانند غم ،شادي ،تنهايي و ...نشأت گرفته است .از اين

موسيقي محلي داشته است؟ و سؤال اصلي اين پژوهش

رو نشانگر بخشي از هويت جامعه بشري است.

اين است که تأثير سياستگذاري فرهنگي بر موسيقي

کارشناسان موسيقي معتقدند که هر فرهنگ
موسيقي خاص خود را ميطلبد ،بـه اين معني که در
هر فرهنگ ،موسيقي مشخصي به وجود ميآيد و
موسيقي محلي ،در حفظ ميراث فرهنگي گذشتگان
نقش مهمي ايفا ميکند و در اين ميان ،باورها و آداب و
رسوم به عنوان بخشي از فرهنگ جامعه ،پيوندهاي
عميقي با موسيقي محلي

دارد.

موسيقي و ترانههاي محلي و فولکلوريک يکي از
ابزارهاي عمده انتقال فرهنگ نسلهاي گذشته به نسل
جديد ميباشد .همچنين موسيقي محلي در ايجاد
همبستگي بين نسلها بسيار موثر بوده و از طرفي اين
هنر با کارکردهاي ويژه خود ،ميتواند به انسجام بيشتر
جامعه امروز کمک کند؛ بنابراين يکي از منابع با ارزش
موسيقي هر کشور آهنگها و ترانههايي است که در
نقـاط مختلف آن مملکت ،خاصه در دهات ،قصبات
دور از شهر به وسيله مردم بومي و روستايي خوانده
ميشود؛ و حفظ و جمعآوري آنها ،در نگهداري
هويت بومي و در نهايت هويت ملي تأثيرگذار است.
اگر بخواهيم در مقابل تهاجم فرهنگهاي رقيب و
بيگانه ،فرهنگ ملي و استقالل خود را حفظ کنيم بايد
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محلي گيالن چه بوده است؟
بيان مسئله
در بررسي موسيقي محلي ايران چند منطقه به
عنوان مناطق اصلي و بقيه به عنوان زيرگروه آنها در
دستهبندي رايج قرار ميگيرند .مراکز عمده اين نوع
موسيقي که به نام همان منطقه معروف است شامل
خراسـان ،آذربايجان ،کرمانشاه ،کردستان ،لرستان،
هرمزگان ،بلوچستان ،مازندران و گيالن اسـت.
(درويشي )91 ،2181
گيالن به دليل شرايط آب و هوايي داراي
بخشهاي متنوع موسيقي محلي است و اين امر موجب
پديد آمدن موسيقيهاي ناب و متنوعي از دل آبها،
کوهسارها ،شاليزارها و طبيعت اين مرز و بوم شده
است .موسيقي محلي گيالن با ويژگيهاي زيادي از
قبيل ناب و دست نخورده بودن ،قابل فهم براي مردم
عامه و مطابق بودن با لهجه خواص و گويشهاي
محلي هر منطقه باعث شـده تا اين گونه موسيقي سينه
به سينه در گذر تاريخ حفظ و احيا شود ،اما مسئلهاي
که اين پژوهش به آن ميپردازد اين است که با داشتن
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چنين گنجينهاي از موسيقي محلي گيالن ،در گذر زمان

نه صرفاً موسيقي و هويت محلي( .پور رضا ،2139

دچار نوسانات و تغيير و تحوالتي شده که حتي

)131

موسيقي گيالن را به مرز فراموشي سپرده است؛ و اين
نوسانات بعد از انقالب محسوس تر ميباشند.
با توجه به سياستگذاريهاي کالن کشور در
حوزه موسيقي محلي و ديدگاه کارشناسان موسيقي و
حتي برخي از حساسيت متعصبان مذهبي نسبت به
جلوگيري از ورود موسيقي غير بومي و هجو ،انتظار
ميرفت که اکنون موسيقي ايران به ويژه موسيقي محلي
بايد در جايگاه بهتر و مطلوب تري قرار داشته باشد اما
نه تنها موسيقي محلي داراي وضعيت بهتري نگشته
است بلکه عدم توجه نسبت به موسيقي محلي در
تمامي نواحي ايران ،به خصوص گيالن ،آن را با
چالشهاي فراواني روبه رو کرده است .اين موسيقي
که نشان و هويت فرهنگي گيالن است در آستانه مرگ
قرار گرفته است .در بيان داليل و شواهد افول موسيقي
محلي گيالن ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد.
کمتر شنيده شدن صداي آالت موسيقي محلي از
رسانههاي داخلي و استاني ،کمتر شدن حضور
گروههاي موسيقي محلي در بين جشنوارههاي موسيقي
کشور ،استفاده ترانه خوانهاي گيالني از آالت موسيقي

اهداف پژوهش
هدف کلي
بررسي تأثير سياستگذاري فرهنگي در تقويت يا
تضعيف موسيقي محلي گيالن.
اهداف جزئي
 )2بررسي سياستهاي فرهنگي در حوزه موسيقي در
سطح کالن کشور
 )1بررسي وضعيت موسيقي محلي گيالن در گذشته و
امروز
 )1بررسي عملکرد نهادهاي متولي بخش موسيقي در
استان گيالن
 )4ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت موسيقي محلي
در استان گيالن
سؤاالت تحقيق
سؤال اصلي :تأثير سياستگذاري فرهنگي بر موسيقي
محلي گيالن چيست؟

مدرن به جاي آالت موسيقي کالسيک ،عدم توجه

سؤالهاي فرعي

دولت و به خصوص بخشهاي فرهنگي به موسيقي

 )2سياستهاي فرهنگي در حوزه موسيقي چه روندي

محلي.

را طي کرده است؟

بنابراين تمامي اين داليل دست به دست هم
ميدهند تا به صراحت بيان کنيم که در جريان
سياستگذاريها و اجراي سياستهاي مربوط به
موسيقي محلي در سه دهه اخير کاري در جهت رشد
موسيقي محلي گيالن صورت نگرفته است .يکي ديگر
از مواردي که ميتوان به آن اشاره کرد عدم انجام

 )1وضعيت موسيقي محلي گيالن امروز در مقايسه با
گذشته چگونه است؟
 )1عملکرد نهادهاي متولي بخش موسيقي در استان
گيالن چگونه بوده است؟
 )4چه راهکارهايي براي بهبود وضعيت موسيقي محلي
در استان گيالن ميتوان پيشنهاد کرد؟

پژوهشهاي کافي در زمينه موسيقي محلي است به
گونهاي که بيشتر تحقيقات انجام شده ،درزمينه موسيقي
سنتي کشور و ارتباط آن با فرهنگ عمومي ميباشد و
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سياستهاي شوراي عالي هنر انقالب فرهنگي در

موسيقي حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي .سه-

عرصه موسيقي

دفتر موسيقي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد

يكي از متوليان بحث سياستگذاري فرهنگي در
كشور ،شوراي عالي انقالب فرهنگي است .شوراهاي
مختلفي ذيل اين مجموعه فعاليت دارند كه يكي از
شوراها كه مرتبط با موسيقي است ،شوراي هنر است.
با توجه به اين كه هنر يكي از مهمترين ابزارهاي
هدايت فرهنگي در جامعه ميباشد .به دليل حساسيت
اين عرصه و نياز به تخصصهاي ويژه در آن ،شوراي
هنر تشكيل شد که اهم وظايف اين شورا به شرح زير
است:
 )2تدوين سياستهاي كالن هنري جمهوري اسالمي
ايران براي پيشنهاد به شوراي عالي انقالب فرهنگي
 )1پيشنهاد سياستها و راهكارها در حوزههاي مختلف
هنري
 )1تقويت ارتباط و هماهنگي ميان بخشهاي توليدي،
اجرايي و علمي هنر
 )4تعيين سياستهاي معرفي و ترويج هنرهاي بومي و
محلي
 )5حمايت از پژوهشهاي ديني ،فلسفي و عرفاني
دربارهى مباني هنر و استفاده كاربردي از نتايج اين
پژوهشها در توليد آثار هنري ،معماري و
شهرسازي
 )3تصويب اساسنامه بنيادها و نهادهاي هنري در
سطح ملي كه از شوراي عالي انقالب فرهنگي
ارجاع ميشود
 )7ارزيابي گزارش ساالنه فعاليتهاي هنري كشور و
ارائهى آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي
 )8تبيين نقش كاربردي هنر و تدوين و پيشنهاد
سياستهاي مربوط به آن
همچنين سياستهاي فرهنگي توسط سه سازمان
اجرا ميشود .که اين سه سازمان عبارت است از :يک-
مركز موسيقي و سرود سازمان صدا و سيما .دو -واحد
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اسالمي
سياستهاي شوراي مركز موسيقي سازمان صدا و
سيما در ارتباط با موسيقي
سند «راهبردها و راهكارهاي ارتقاي فعاليتهاي
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران»،
مصوب پانصد و شصت و نهمين جلسه مورخ
 2184/17/21شوراي عالي انقالب فرهنگي ،راهبرد
ارتقاي حوزه موسيقي در اين سازمان را اين گونه بيان
کرده است:
«اجتناب از ترويج موسيقي مبتذل و غربي و تأكيد
بر موسيقي مشروع ،هنري ،فاخر و اصيل ايراني،
شناخت موسيقي ملي ،مذهبي و عرفاني ،گسترش
تحقيقات علمي درباره موسيقي ،همانديشي با
موسيقيشناسان متعهد ،معرفي آرشيو گنجينه موسيقي
سازمان صداوسيما به جهانيان ،توليد و پخش موسيقي
آرامبخش و نيز موسيقي خاطرهانگيز انقالب مورد
اهتمام قرار گيرد».
برخي ديگر از سياستهاي مركز به شرح زير
است:
 حفظ ميراث هنري كشور در زمينه موسيقي و تمهيدزمينههاي اعتالي آن.
 ارتقاء كيفي و رشد ارزشهاي معنوي در موسيقيكشور.
 ترتيب برقراري همكاري و هماهنگيهاي مطلوبميان موسيقيدانان و متوليان و مسئوالن كشور.
 سمت و سو بخشيدن به فعاليتهايموسيقيدانان و هنرجويان ايراني به منظور تداوم
حضور سنن ملي.
 تالش در جهت ارتقاء دانش و مهارتهاي فنيموسيقيدانان كشور از راه آموزش.
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 -تالش جدي به امر پژوهش در موسيقي قديم و نوين

 -توليد سازهاي سنتي و برخي سازهاي موسيقي

ايران جهت شناخت ظرفيتهاي موسيقي ملي.

مقامي كشور با مدد از استادكاران هر رشته در

 -برگزاري جشنوارههاي موسيقي در بخشهاي

كارگاهي كه ويژه اين كار است.

مختلف از جمله جوان ،سنتي ،نواحي و...
 حضور فعال در جشنوارههاي مختلف موسيقي درخارج از كشور به منظور معرفي و شناساندن
موسيقي و موسيقيدانان ايراني و آشنايي با تحوالت
موسيقي در جهان.

بررسي سياستهاي دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي
دفتر موسيقي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي به عنوان متولي سياستگذاريهاي

 -كوشش در جهت جمعآوري انواع موسيقي مكتوب

کالن حوزه موسيقي کشور داراي وظايف ستادي،

و شفاهي گذشته و حـال كه داراي ارزشهاي

هدايتي و حمايتي بوده که شاخصترين آنها به

معنوي و كيفي الزم باشد.

شرح ذيل ميباشد:

 همكاري در بهبود سياستهاي توليد آثار موسيقي ونشر آنها.

تدوين سياستهاي اجرايي ،هدايتي و حمايتي براياعتالي موسيقي ايراني.
 -حمايت از گروههاي موسيقي با استفاده از امکانات

سياستهاي واحد موسيقي حوزه هنري سازمان

نرمافزاري و سختافزاري.
-حمايت از برگزاري جشنوارههاي تخصصي و

تبليغات اسالمي
واحـد موسيقي اين سازمان که از سال  2131رسماً

تالش براي افزايش وجهي هنري آنها.

با نام حوزه هنري -زير نظر سازمان تبليغات اسالمي

-تدوين مقررات مشخص و شفاف براي اجراي آثار

سينما ،تئاتر ،تجسمي و ادبيات است و تا به حال سه

صحنهاي و توليدات موسيقايي و صدور مجوزهاي

دوره مديريت اجرايي را سپري کرده است .برخي از

مورد نياز.

اهداف حوزه هنري عبارتند از:

 -حمايت از پژوهشها و مطالعات تخصصي و

-هدايت و نظارت بر فعاليتهاي موسيقي استانها.

کاربردي براي شناخت امکانات و موانع رشد و

 -اعزام هنرمندان پيشکسوت موسيقي اصيل در جمع

توسعه موسيقي ايران.

هنرمندان استانها.
 کشف استعدادهاي جوان استانها (آموزش،پرورش و توليد) در عرصه موسيقيهاي اصيل

مطالعه و بررسي تکنولوژيهاي نوين در صنعتموسيقي جهان به منظور استفاده از آن براي اعتالي
گسترش و روزآمدي موسيقي ايراني.
 -تالش براي پااليش ذوق زيباييشناسي و سليقه

ارزشي.
 -برگزاري کنسرت ،همايش و جشنوارههاي ويژه

موسيقايي عامه در جهت درک و استقبال از

موسيقي نواحي ايران از منظر آئيني (منقبت خواني،

موسيقيهاي سنتي و کالسيک.

طنز موسيقايي محلي ،مداحي و مديحهسرايي) براي
تشويق و حمايت از موسيقيهاي اصيل ارزشي.

برخورد فعال با موسيقيهاي متداول و جاري درسطح جامعه به گونهاي که ضمن رعايت
شاخصهاي موسيقايي حداکثري از قالبهاي رايج
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براي ترويج ارزشهاي ايراني و اسالمي استفاده

فرهنگ بودهاند و آنان معتقدند که دخالت انسان در راه

شود.

و رسم زندگي خود باعث پريشاني و ناخرسندي

 -انجام امور نظارتي بر اجراي آثار صحنهاي و

ميشود .اقدامات دولتها نشان ميدهد که هرگاه

توليدات موسيقي براي صيانت از هويت فرهنگ

دولت در امر فرهنگ دخالت کرده است مقصود و

ايران اسالمي و جلوگيري از انحطاط فرهنگي.

استراتژي اصلي آنها ،تحقق ايدهآلهاي حکومتي بوده

-حمايت از تشکلهاي صنفي و فراهم ساختن ساز و

نه آنچه که در جامعه جريان دارد.

کار الزم براي رفع موانع فعاليت بخش خصوصي
در عرصههاي گوناگون فعاليتهاي مرتبط موسيقي.
(مؤذن )7 ،2189

 )2نظريه موافق دخالت دولت در فرهنگ
در اين نگاه ،دولت به عنوان بزرگترين نهاد در
نظام موازنه اجتماعي مسئول سرپرستي و تکامل تمامي

ادبيات پژوهش
از نگاه پياژه1؛ سياستگذاري فرهنگي ،نظامي
است از هدفهاي غايي ،شيوهها و برنامههاي فرهنگي
که براي توسعه فرهنگ جامعه در نظر ميگيرند .به
طور معمول در سياستگذاري فرهنگي پيش زمينههاي
زير مورد توجه قرار ميگيرند:
شناسايي هدفهاي کالن نظام و شناسايي
خصوصيات فرهنگي ،تواناييهاي فرهنگي و مادي
جامعه و مفهوم هويت فرهنگي که در شيوهي زندگـي
و روابط اجتماعي و همچنين توليد فکري يک جامعه
بروز مييابد( .پهلوان )224 ،2181
ديدگاههاي سياستگذاري فرهنگي از دير باز با دو
نظريه اساسي و در عين حال متضاد ،در مورد دخالت
دولت در فرهنگ مطرح بوده است .يکي نظريه مخالف
دخالت دولت در فرهنگ و ديگري نظريه موافق

ابعاد اجتماعي حيات بشري است .به همين دليل اصوالً
برنامهريزيهاي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از
تأثيرات دولت نيستند بلکه به دليل جايگاه خاص آن به
عنوان متولي و هدايت کننده جامعه ،محسوب
ميشوند.
اين ديدگاه که برنامهريزي و سياستگذاري
فرهنگي را نه تنها امري ميسر و شدني بلکه آن را
الزامي و اجتنابناپذير محسوب مينمايد .در اين
ديدگاه برنامهريزي فرهنگي تهديدي براي آزادي
انتخاب فرد محسوب نميشود و اگر هم باشد ،اصوالً
گريزي از آن نيست( .صالحي اميري و عظيمي
دولتآبادي )91 ،2187
 )1داليل دخالت دولت در فرهنگ
بر اساس اين ديدگاه ،دولت به برخي داليل

دخالت دولت در فرهنگ ميباشد .که در ادامه داليل

بايستي در فرهنگ دخالت داشته باشد:

اين دخالتها بررسي ميشود.

● دولتها براي آنکه بتوانند نوعي وحدت فرهنگي
ايجاد کنند ،درصدد برآمدند تا با «ملت سازي »5از

 )2نظريه مخالف دخالت دولت در فرهنگ

طريق اشاعه يک عنصر از عناصر فرهنگي (شامل

از قديميترين افراد ،پريکلس 2يوناني معتقد بود

زبان ،نژاد ،آداب و رسوم عاميانه ،سرزمين ،دين يا

که دولت نبايد عقايد و روشهاي خاصي را به جامعه

مذهب و )...هويت فرهنگي واحدي را بين افراد

و اتباع خود تحميل نمايد( .آشنا  )22 ،2184همچنين

کشور به وجود آورند .بنابراين دولتها حق دارند

افرادي مثل روسو 3و اسپنسر 4مخالف دخالت انسان در

تا در ايجاد اين هويت ،به عنوان قدرت برتر
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مداخله کرده تا از اين طريق سياست واحد و

تهران و واحد موسيقي حوزه هنري سازمان تبليغات

يکپارچهاي را بر سرزمينهاي مورد نظر خود اعمال

اسالمي تهران و دفتر موسيقي سازمان صدا و سيماي

کنند.

استان تهران وجود ندارد (همان طور که از گفتههاي

● رسانهها امروزه مرزهاي جغرافيايي را از ميان
برداشته و جهان را به اندازه دهکده تنزل داده است؛

مسئولين و از شرح وظايف آنها برميآيد) رابطه
سياستهاي آنها با هم عرضي است.
8

7

و دنيا با بهرهگيري از تکنولوژيهاي نوين ارتباطي

واليس و ملم ( )2991کتابي را تحت عنوان

تالش ميکند تا ارزشهاي عمومي و فرهنگهاي

«سياست رسانهها و فعاليت موسيقي» به چاپ

ملي را به سوي خواستههاي خويش هدايت کند تا

رساندهاند .اين کتاب به چگونگي نقش سياست

بتواند با توليد آثاري بر مبناي فرهنگ جهاني

دولتها در زمينه پخش موسيقي ميپردازد .همچنين به

تأثيرات يکسان بر فرهنگها بگذارد و در نتيجه به

9

بررسي فعاليتهاي موسيقي در کشورهاي جامائيکا ،
10

11

12

13

نوعي «همسان سازي »6فرهنگها دست يابد .از اين

ترينيداد  ،کنيا  ،تانزانيا و سوئد ميپردازد؛ و نقش

رو دولتها موظفاند در مقابل اين موج خود را

سياستهاي دولت را در جهت تشويق برگزاري

تجهيز کنند و با توليد آثار بومي و ملي خود از نفوذ

موسيقي زنده موثر ميداند.

و تأثير اين رسانههاي بينالمللي و جهاني بکاهند.
اين وظيفه از عهده گروههاي ديگر اجتماعي خارج
بوده و نقش دولت را ميطلبد.

چارچوب نظري
چارچوبهاي مفهومي و نظري ،سؤالها و
فرضيهها را شکل ميدهند .در انتخاب متغيرهاي مطالعه

پيشينه پژوهش

و تعريف آنها به محقق کمک ميکنند و يافتهها در

با بررسيهاي انجام شده در اسناد ،منابع و پايان

پرتو آنها ،تفسير ميشوند.

نامههاي موجود در کشورمان مشخص گرديد که در

اما در چارچوب مفهومي ،مفاهيم نزديک و

ايران کار چنداني در زميـنه سياستگذاري فرهنگي بر

همخانواده با يک موضوع مشترک و کالن تر،

موسيقي محلي صورت نگرفته است و تحقيقات

گردآوري ميشوند تا آن موضوع با شرح و تفصيل

صورت گرفته در ايران بيشتر بر موسيقي پاپ و

بيشتري روشن شود ،اما روابط بين مفاهيم مشخص

تأثيرگذاري آن بر جوانان يا سياستگذاري فرهنگي در

نميشود؛ اما در جهت منسجم کردن سؤالها و محدود

زمينه موسيقي عامه ميباشد.

کردن موضوع و يافتهها ،تهيه چارچوب مفهومي

مؤذن ( )2191در مقاله خود با عنوان

ضروري است) .حسيني نثار  )51 ،2192در اين مقاله،

«سياستگذاري در عرصه موسيقي» به اين نتايج دست

چارچوب مفهومي زير براي بررسي موضوع ارائه

مييابد که عمالً هيچ گونه ارتباط سازماني بين

ميگردد.

فعاليتهاي دفتر موسيقي سازمان ارشاد اسالمي واحد
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نمودار  :2چارچوب مفهومي تحقيق
است .در اين نوع مصاحبه ،چهارچوب و حدود پرسش

روششناسي تحقيق
اين پژوهش بر اساس دو روش تحليل ثانويه و

براي مصاحبه گر مشخص است ،ولي زمان و توالي

مصاحبه انجام شده است .در روش تحليل ثانويه

پرسش به سليقه مصاحبه گر بستگي دارد .در اين

اطالعات موجود را بصورت کتابخانهاي و اينترنتي از

حالت ،رفتار آزمودني طبيعي تر است و اطالعات

متون مقاالت و کتابها و گزارشهاي پژوهشي

واقعي تر بدست ميآيد.

جمعآوري کرده و سپس دادههاي قبلي را با دادههاي

جامعه آماري در اين پژوهش سازمانهاي مجري

فعلي سازمان صدا و سيماي مرکز گيالن ،بخش

سياستگذاريهاي فرهنگي در گيالن هستند که

موسيقي حوزه هنري گيالن و انجمن موسيقي اداره

عملکرد آنها با موسيقي محلي گيالن مرتبط است.

ارشاد گيالن مقايسه کرده و رويکرد جديدي را ارائه

روش نمونهگيري در اين پژوهش با توجه به مقدار

ميدهد .يکي از مهمترين چالشهاي اين روش

خطاي مورد پذيرش و محدوديتهاي زماني ،غير

پژوهش وجود نداشتن اطالعات قابل اعتماد است .ولي

احتمالي است يعني در اين روش همه افراد جامعه

پژوهشگر سعي کرده که اطالعات اوليه مربوط به

آماري ،شانس حضور در نمونه را ندارند .محقق از

توليدات موسيقي گيلکي و پاپ را از سايتهاي رسمي

تعدادي مسئوالن تأثيرگذار در حوزه موسيقي محلي

سازمانهاي متولي موسيقي محلي با ذکر منبع

گيالن مصاحبه ميکند و از اين طريق نظرات آنان را

جمعآوري کند .روش ديگر به کار برده شده در اين

پيرامون مسائل مختلف بررسي ميکند .اين نوع

پاياننامه براي جمعآوري اطالعات ،مصاحبه است.

نمونهگيري دقيقا نشان دهنده طرز تفکر مسئولين درباره

جمعآوري اطالعات به روش مصاحبه ،بخشي از تعامل

موضوع پژوهش در نظر گرفته شده ميباشد؛ که به

اجتماعي را شامل ميشود که فردي از ديگري،

منظور بررسي روابط بين متغيرها انجام ميشود .عمده

پرسشهاي ميکند و او نيز پاسخهايي ميدهد.

تحليلهايي که انجام شده است از همين مواد و منابع

از ميان انواع روش مصاحبه ،از روش مصاحبه

بهره گرفته است.

انعطافپذير يا آزاد (هدايت نشده) بهره گرفته شده
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افراد مصاحبه شونده عبارتاند از :سه تن از

در

تمامي

نوشتارهاي

در

موجود،

تمام

هنرمندان اصلح موسيقي محلي گيالن – مدير پخش

مصاحبههايي که با هنرمندان موسيقي سنتي به عمل

موسيقي صدا و سيماي مرکز رشت  -رئيس حوزه

آمده و در تمامي گفتارها و سخنرانيها مسئولين امور

هنري گيالن  -مسئول بخش پژوهش اداره ارشاد

در ايران ،گواه اين ادعا وجود دارد که سياست فرهنگي

اسالمي گيالن -مسئول روابط عمومي اداره ارشاد

امروز حکومت به خصوص ،از زمان تماس ما با

اسالمي گيالن – مسئول صدور مجوز موسيقي اداره

فرهنگ غرب (حدود صد سال پيش) دچار هرج و

ارشاد اسالمي گيالن.

مرج و سردرگمي خاص ناشي از اين درگيري شده
است( .جعفرزاده )41 ،2178

يافتههاي تحقيق

اين هرج و مرج از آن جايي شروع ميشود که در

در پژوهش حاضر ابتدا به عواملي که ميتوانند بر

جوامع مدرنيته به دليل صنعتي شدن روز افزون ،هنر

موسيقي محلي گيالن تأثيرگذار باشد اشاره ميشود.

قومي به نابودي کشانده ميشود و در پي احياي هنري

عواملي مانند تأثير ديدگاه مدرن بر موسيقي محلي –

هستند که در جهت منافعشان باشد نه هنر قومي که

تأثير نگرش راديو و تلويزيون بر موسيقي محلي-نقش

زبان مردم از وجود آنها تراوش ميکند( .راهگاني

مديران فرهنگي بر موسيقي محلي ،که به نوعي در

)351 ،2177

کاهش رونق موسيقي محلي گيالن نقش داشتهاند .با

از طرفي حضور مدرنيته را اين گونه توجيه

توجه به اينکه تمامي اين عوامل مهم هستند اما در اين

ميکنند جامعهاي که در موسيقياش تنوع ،تالطم و

مقاله صرفاً به تأثير سياستگذاري فرهنگي در موسيقي

فراز و نشيب نداشته باشد منسوخ است .چرا که فضاي

محلي گيالن تاکيد ميکنيم و مورد بررسي قرار

يک بعدي و سکون از خود ارائه ميدهد و در آن اميد

ميدهيم.

و خوش بيني جايي ندارد( .نتل )118 ،2188
از طرفي با رشد فرايند شهرنشيني و بهتر است دقيق تر

الف) تأثير ديدگاه مدرن 14بر موسيقي محلي

بگويم شهري شدن 16در روستاها نيز سبک زندگي در

 )3تأثير عملکرد مدرنيته بر موسيقي محلي

حال شکلگيري است .روستاهاي ايران طي نيم قرن

عملکرد مدرنيته بر موسيقي محلي را ميتوان اين

گذشته از نظر شيوه زندگي و ارزشهاي بنيادي

نيز همچون همه

فرهنگي دستخوش تغييرات مهمي شده است .در

ايدئولوژيهاي ديگر ،با اتخاذ و تعيين شيوه نگرش به

روستاهاي گيالن نيز به نوعي مدرنيته روستايي به

هستي ،الگوهاي زيستي خود را به انسان پيشنهاد

وجود آمده است .براي مثال ارزشهاي مبتني بر

ميدهد و براي تحقق آن نيز تالش ميکند .اين تحول

مصرف يا ارزشهاي نمادين کاالها در روستاها نيز

در محدوده دنياى غرب باقى نماند ،بلكه ساير

ديده ميشود .آن تلقي سنتي که روستا زادبوم و

كشورهاى جهان و از جمله ايران را نيز تحت تأثير

زيستگاه فولکلور 17يا فرهنگ قومي بود اکنون از ميان

خود قرار داد .در ايران بحث کاربرد موسيقي مدرن و

رفته است و در روستاها نيز ديگر همانند شهرها

کالسيک و محلي و سهم حکومت در تعالي موسيقي

بندرت ميتوان شعر و زبان و موسيقي فولکوريک را

بحثي چالش برانگيز است.

مشاهده کرد و بجاي آن همان محصوالت رسانهاي يا

گونه بيان نمود؛ مدرنيته

15

فرهنگ عامه پسند جايگزين شده است .در نتيجه

مجله مديريت فرهنگي /سال هفتم /شماره بيست و دوم /زمستان 1392

131

مصطفی فیض ثابت ،سید عبدالحسین مختاباد و فاطمه براتلو

رسانهاي شدن فرهنگ روستايي و تحوالت ساختاري

 )3ظهور تکنولوژي در زمين زراعتي و حذف

ديگر ارزشهاي اجتماع گرايانه رو به افول نهاده و

آوازهاي بومي در هنگام کار

ارزشهاي فردگرايانه در آن توسعه يافته است .اين امر

ظهور تکنولوژي در زمين زراعتي و حذف آوازهاي

باعث تفاوتهاي اساسي بين نسلهاي بزرگساالن

بومي در هنگام کار يکي ديگر از داليل تشديد

(پدربزرگها و مادر بزرگها) با فرزندان و نوههاي آنها

فراموشي موسيقي محلي گيالن است .با مدرن شدن

شده است .اين امر بيش از هر چيز در شيوه لباس

دنياي جديد ،متأسفانه بخشهايي از ميراث گذشته

پوشيدن و آرايش و شيوههاي گفتار و نوع انتخاب

اقوام و ملل رو به افول نهاده است .به عنوان مثال

موسيقي رفتار نسل جوان روستايي تجلي و عينيت

لهجهها و زبانهاي محلي بسياري در گوشه و کنار

يافته است؛ و ديگر به سهولت نميتوان تفاوت

عالم نابود شده و يا در حال نابودي است .در

فرهنگي بارز بين جوان روستايي و شهري مشاهده کرد

گذشتههاي نه چندان دور ،مردم بعضي از نواحي ايران،

اگرچه همچنان اين دو در زمينههاي خاصي متفاوت

به ويژه گيالن ،هنگام جمع شدن و درو کردن

هستند( .فاضلي )2 ،2185

محصوالت کشاورزي ،تصانيف و ترانههاي محلي
خاصي ميخواندند ولي امروزه ،به ميدان آمدن کمباين

 )2تأثير تکنولوژي بر موسيقي محلي

و کم شدن نقش نيروي انساني در درو و خرمن کردن

پديده صفحه گرامافون ديري است که نقش اول را

محصوالت ،اين ترانهها و تصانيف اصيل و زيبا به

در تحول تاريخ موسيقي محلي ايفا کرده است و

دست فراموشي سپرده شده است .مثالً در زمان کشت

تصوير موسيقيايي ما را از جهان تغيير داده است.

محصول ،ترانه مخصوص خود را ميخواندند .ولي

(ريختر )14 ،2178

اکنون صداي خشن کمباين 18و دود ناشي از آن ،فضاي
مزرعه را نقاشي ميکند .از اين رو تکنولوژي در

آثار مثبت ظهور گرامافون بر موسيقي محلي عبارت

زمينهاي کشاورزي جاي براي آوازهاي محلي باقي

بود از

نگذاشته است.

ضبط ملوديهاي در حال نابودي از پيشکسوتان
موسيقي محلي-شکستن انحصار موسيقي در محافل

ب) تأثير نگرش راديو و تلويزيون بر موسيقي محلي

وابسته به دربار و دسترسي عموم مردم به موسيقي-

از پيدايي راديو در ارديبهشت ماه  ،2129موسيقي

رواج آوازهاي سياسي در دوره مشروطه.

محلي تغييرات قابل مالحظهاي کرده است .در زمان
رضاخان و محمدرضا پهلوي ،برنامههاي راديو و

آثار منفي ظهور گرامافون بر موسيقي محلي عبارت

تلويزيون به جاي اين که از سرچشمههاي اصيل

بود از

فرهنگي کشور خودمان تغذيه کنند ،به داليل سياسي و

تغييرات در نحوه آموزش موسيقي -دسترسي به منابع

سيستم فرهنگي حاکم بر جو جامعه ،مردم ما را بياراده

صوتي خارج از محدوده فرهنگي ايران و اثرپذيري

در ارزشها و قالبهاي فرهنگي غرب غرق ميکردند

تکنيکي از آوازهاي خارج از قلمرو فرهنگي ايران -

و ما را از موسيقي محلي کشور خودمان که از وجود

ستاره سازي در موسيقي ايراني به خصوص از دهه

مردم تراوش کرده و هنر واقعي است دور نگاه داشت.

چهل.

(راهگاني )354 ،2177

132

مجله مديريت فرهنگي /سال هفتم /شماره بيست و دوم /زمستان 1392

بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیالن

در بعد از اين دوره نيز با توسعه راديو و دريافت طول

 )3موازي کاري و عدم هماهنگي بين سازمانهاي

موج راديوهاي حوزههاي فرهنگي پيرامون نظير راديو

اجرايي

قاهره و استانبول به پيدايش نوعي موزيکاليته 19التقاطي

اولين مشکل و شايد مهمترين آنها ابهام پيرامون

و ايجاد سبک جديد در اين موسيقي دستگاهي و

مالکهاي مجوز دهي به آثار هنري توليد شده است.

محلي منجر شد .در دوره بعد از انقالب  2157نيز به

يک اثر هنري نميتواند از ارشاد مجوز بگيرد ،اثرش را

دليل همان عدم انطباق سياستهاي موسيقي کشور بر

به مرکز موسيقي حوزه هنري تبليغات ارائه ميکند و

سابقه فرهنگي و موسيقايي ايران ،جريان نابساماني

مجوز ميگيرد .يک اثر هنري از هر دو مجوز ميگيرد

موسيقي محلي پررنگتر جلوه ميکند .کيوان ساکت؛

ولي حق پخش تلويزيوني را پيدا نميکند و حتي

موسيقيدان و نوازنده ايراني در مصاحبهاي ميگويد:

برعکس .اين گفتار اين نکته را هم ميرساند که

«درحال حاضر  91درصد كارهاي راديو و

هماهنگي و ارتباط ميان حوزه هنري ،صدا و سيما و

تلويزيون موسيقي غربي ،جاز و پاپ است.من شخصاً

ارشاد در مجوز دهي به امور مختلف ،آشفتهبازاري

هيچگونه عنادي با موسيقي غربي ندارم ولي اگر متوليان

است .اين در حالي است که طبق قانون ،فقط صدور

موسيقي دم از موسيقي انسانساز ،جامعهساز و

مجوز بايد از سوي وزارت ارشاد صورت ميگيرد.

مردمساز ميزنند و معتقدند كه موسيقي بايد اخالق و

رئيس مركز موسيقي حوزه هنري ميگويد:

فضايل اجتماعي مردم را باال ببرد ،چرا از موسيقي برون

«به کنسرتي مجوز داده نميشود ،ولي بعد از سه

مرزي حمايت ميكنند؟!»
سيدجاللالدين محمديان ،يكي از هنرمندان
موسيقي محلي ميگويد:
«كارگزاران در راديو و تلويزيون دم از مبارزه با
تهاجم فرهنگي ميزنند؛ اين در حالي است كه
سياستهاي حوزه موسيقي كشورمان در حال حاضر به

ماه و در شب کنسرت ،نهادي ديگر به آن مجوز
ميدهد .آخر اين کنسرت چطور ميتواند تا دو ماه
پيش ممنوع باشد يک دفعه شب اجرا آزاد بشود؟ بر
چه اساسي و چه مالکي؟»
جناب رهگذر عضو شوراي سياستگذاري واحد
ادبيات چنين ميگويد:

رشد تهاجم فرهنگي كمك ميكند ،امروز معيار تفكيك

«موازي کاري در فرايند اجرايي حوزه هنري به

موسيقي سالم از ناسالم از ميان رفته و همه چيز تجاري

راحتي صورت ميگيرد ،اما بنده هنوز متوجه نشدهام كه

شده و همين روند سبب گرديده تا امروز به اين

فلسفه تاسيس حوزه هنري استان تهران چه بوده است.

وضعيت تاسف بار و تامل انگيز برسيم».

در دو سال گذشته حوزه هنري تشكيالت جديدي را
به نام حوزه هنري استان تهران به راه انداخت ،در

ج) نقش مديران فرهنگي بر موسيقي محلي

حاليكه با وجود اين حوزه مركزي ،ديگر به حوزه

نقش مديريت در حفظ هويت فرهنگ بومي به

هنري استان تهران نيازي نبود .اآلن برخي از همان

ويژه موسيقي محلي را ميتوان مهم تلقي نمود .چرا که

كارهايي كه در اينجا انجام ميشد را به آن مكان

سهلانگاري در اين حوزه به دنبال خود چالشهايي را

بردهاند( ».رمضاني )2 ،2191

به همراه داشته است .دو نمونه از اين عوامل عبارتاند
از:

مجله مديريت فرهنگي /سال هفتم /شماره بيست و دوم /زمستان 1392

133

مصطفی فیض ثابت ،سید عبدالحسین مختاباد و فاطمه براتلو

 )2حضور مديران غيرحرفهاي در حوزه موسيقي

موسيقي کشور به سمت ديگري ميرود .در

دومين مشکل در تشديد از بين رفتن موسيقي

سياستگذاري فرهنگي کالن کشور ،مواردي که مانع

محلي گيالن ،نقش مديراني است که جدا از تخصص

رشد موسيقي ملي و محلي ميشود ميتوان به موارد

و حرفه و رشته تحصيلي ،مديريت اين حيطه مهم

زير اشاره کرد( .پور عطايي )11 ،2191

فرهنگي را بر عهده گرفتهاند .سياست و ضوابط پخش
موسيقي در قالب  26بند در دستورالعمل توليد ،تهيه،

 )3عدم اختصاص تسهيالت کافي به موسيقي محلي

تأمين و پخش برنامه تدوين شده است .ولي حتي کسي

گيالن

که متصدي پخش موسيقي در دستگاه مربوطه است از

بسياري از هنرمندان با تشويقهاي مادي و

ضوابط مدون شده و همچنين از سواد موسيقيايي الزم

حمايتهاي معنوي ميتوانند با فراغ بال در مسير حفظ

برخوردار نيست .فريدون پور رضا از هنرمندان

اصالتهاي موسيقي خطه خود حرکتهاي موثر و

موسيقي محلي گيالن در اين زمينه ميگويد« :وقتي

سازندهاي داشته باشند .ولي تسهيالت کافي نه در زمينه

آهنگي را ارائه ميدهي ميگويند نه و خوششان نمي

سختافزاري و نه در زمينه نرمافزاري براي هنرمندان

آيد و ميخواهند شعري را که خودشان ميپسندند

فراهم نميشود.

پيشنهاد کنند؛ در نتيجه وقتي شعر و آهنگ هم در جان

يکي از نمونههاي تسهيالت سختافزاري ،عدم

نمي نشيند بازدهي خوب نيز نخواهد داشت و موسيقي

وجود سالن کنسرت اجراي موسيقي ميباشد .اين

دچار افت ميشود.».

مسئله هم در سطح کشوري و هم در سطح استاني
کامالً محسوس است .چرا که اکثر سالنهاي موجود،

د) نقش سياستگذاري فرهنگي در كاهش رونق

مخصوص موسيقي نيستند و تنها به خاطر ظرفيت

موسيقي محلي گيالن

بااليشان يا نبود سالن ديگري ميزبان گروهها موسيقي

موسيقي گيالن در کنار چندين هزار سال سابقه

ميشوند.

فرهنگي رشد کرده و جايگاه بااليي در کنار ساير انواع
موسيقي و منزلت چشمگيري ميان اصحاب موسيقي و

جدول  :2سالنهاي کنسرت موجود در استان گيالن

مخاطبين دارد .بنابراين داراي يک پيشينه فرهنگي قوي

نام سالن

است .ولي اين امکان هم وجود دارد که ما پيشينهي

سالن سردار جنگل

در بخش دولتي

عالي داشته باشيم اما سياستگذاري تحت تأثير

سالن خاتماالنبيا

در بخش دولتي

اتفاقات و جريانات فرهنگي مختلف سير ديگري پيدا

سالن ورزشي يادگار امام

در بخش خصوصي

کرده باشد .در اين مقاله صرفاً به تأثير سياستگذاري

سالن ورزشي الکتريک

در بخش خصوصي

فرهنگي در موسيقي محلي گيالن ميپردازيم چرا که

سالن بانک صادرات

در بخش خصوصي

بيتوجهي سياستگذار به اين پيشينه فرهنگي نه تنها

تاالر شانديز

در بخش خصوصي

وابسته به سازمان

اجرايي شدن آن را مورد مخاطره قرار ميدهد بلکه به

(مصاحبه با مسئول بخش روابط عمومي اداره ارشاد

نوعي دور ريختن قرنها آزمون و خطاي تاريخي است.

اسالمي گيالن )2191

لذا هر سياستي که ميخواهد اجرا شود بايستي عطف
بر ما سبق خود باشد ،اما به نظر ميرسد جريان
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اين سالنها بيشتر ساختار سالن همايش را دارد .از
لحاظ آکوستيک 20و چيدمان صندليها از استانداردهاي

 )1عدم تصويب قوانين اجرايي محکم در رعايت از
حقوق معنوي هنرمندان

الزم برخوردار نيستند .همچنين قابل ذکر است زماني

يکي ديگر از داليل نابودي موسيقي محلي ،کپي

که کنسرت عليرضا افتخاري در سال  2183در رشت

غيرمجاز آثار هنرمندان گيالني است .حق مالکيت

نيمه کاره ماند ايشان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در

معنوي اثر در جوامع مختلف اهميت ويژهاي دارد و

رشت افزود:

سرقت ايدهها و توليدات نيز جرم محسوب ميشود.

«سالن براي اجراي كنسرت موسيقي در رشت

ولي در ايران هنوز حقوق معنوي پديدآورنده يک اثر

درسالن يك كارخانه برگزار شد .که اصال نه مناسب

رعايت نميشود .قانونهاي حمايتي و مقررات وضع

اجراي نوازندگان بود و نه فضايي که مخاطب در

شده ،کهنه و داراي خالءهايي است و با شرايط روز

شرايط مناسبي قرار گيرد( ».کوپالي )2 ،2183

جامعه همخواني ندارد .بنابراين مشکل اصلي در اين

اين اتفاقها در حالي رخ ميدهد که ما با داشتن

زمينه ،ضعف قوانين داخلي و دخالت مستقيم بخش

تاريخ چند هزار ساله موسيقي ،سالنهاي مخصوص

دولتي است .احترام به هنر و حقوق هنرمند در جامعه

موسيقي نداريم .عرضه و تقاضاي موسيقي در گيالن

نهادينه نشده است؛ و اگر هم قانون حمايتي از آثار

به هيچ عنوان هماهنگ نيست و مسئله کمبود سالن

هنرمندان در مجلس تصويب ميشود ولي با ضمانت

موسيقي در گيالن مشکلي است که متأسفانه بر پيکره

اجرايي پيگيري و اجرا نخواهد شد.

موسيقي محلي گيالن ضربهاي جبرانناپذير زده است.
 )4عدم اختصاص بودجه کافي براي فعاليت
 )2عدم نيازسنجي موسيقيايي از جوانان

گروههاي موسيقي محلي

نوجوانان ،جوانان و افراد بزرگسال ،هر کدام به

مشکلي ديگر در اين زمينه عدم اختصاص بودجه

اقتضاي سن و حال و هواي خود ،نيازهاي ويژهاي

کافي براي فعاليت گروههاي موسيقي محلي ميباشد.

دارند .جواني که وجودش سرشار از ريتم و حرکت

تقويت عرصه توليد موسيقي از ديگر کارهايي است که

است ،با يک پيش در آمد و چهار مضراب راضي

در سياستگذاري کالن کشور بايد به آن توجه شود که

نميشود .اين است که بيتوجهي به اين نيازها ميتواند

اين موضوع در عرصه موسيقي محلي تحقق پيدا

او را به سوي موسيقي منحط بکشاند .غرب ،اين نيازها

نميکند که علت آن عدم اختصاص بودجه کافي است.

را تشخيص داده و روي آن سرمايهگذاري کردهاند.

حميد شاهآبادي معاون هنري وزارت فرهنگ و

(شهبازيان )11 ،2172

ارشاد اسالمي ميگويد:

اين نيازسنجي و تأمين سبد شنيداري جوانان بايد

«شاه آبادي درباره بودجه هنر گفت:بودجه معاونت

از سوي سازمانهاي سياستگذار فرهنگي صورت

امور هنري به يك شوخي شبيه است ،نه با  7ميليارد

گيرد .که متأسفانه موج عظيمي از آسيبهاي اين

تومان ميتوان تئاتر را اداره كرد و نه با  1ميليارد تومان

عرصه موسيقي را ميتوان به اين نهاد نسبت داد به اين

امكان اداره موسيقي است .در بين ادارات كل معاونت

دليل که جوانان نسل جديد از موسيقي آييني و محلي

امور هنري نيز اعتبار و بودجه تناسب ندارند و بودجه

زندگيشان آگاهي ندارند.

موسيقي نسبت به ديگر حوزهها ناچيز است».
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ايران از جمله کشورهايي است که در خطر تهاجم

ضبط و جمعآوري و احيا کند .ولي در دورهاي از

فرهنگي قرار دارد و موسيقي ايراني نيز به يک عنصر

فرآيند توسعهيافتگي ايران به ويژه در دهههاي  41و

شفاهي از فرهنگ ايراني ،بيش از همه در خطر

 51ناديده انگاشتن رسوم محلي ،بخشي از توسعه

آسيبپذيري است بنابراين بايد آثاري را توليد و منتشر

يافتگي تلقي ميشد و اين امر ،مرگ تدريجي بسياري

کنيم که بضاعت مقابله با آثار خارجي را داشته باشند،

از رسومات کهن کشور و به ويژه گيالن را رقم زد؛ و

اما بودجه الزم و کافي در اختيار موسيقي کشور قرار

بيتوجهي اين رسانهها نسبت به اين رسوم و معرفي

داده نميشود تا در اين رقابت بتوانيم موفق باشيم و

خودآگاه و ناخودآگاه ساز و کارهاي فرهنگي

اين احساس خطري جدي است .بودجه موسيقي،حتي

جايگزين ،آسيبي جدي و جبرانناپذير به فرهنگهاي

در مقايسه با هنرهايي چون تئاتر و سينما و تجسمي،

بومي  -محلي وارد کرده است .به همين جهت

وضعيتي اسفناک تر را تجربه کرده است .بودجه

فعاليتهاي اين مرکز در عرصه موسيقي و به ويژه

موسيقي کشور در سال  92بين  4و نيم تا  3ميليارد

موسيقي محلي گيالن را در زمينه توليد موسيقي محلي

تومان بود؛ و همچنين در سال  91بودجه موسيقي در

در سال  2191،2187و  2192به را مورد مطالعه قرار

فصل فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده بود که فقط 4

ميدهيم.

ميليارد تومان به موسيقي اختصاص داده شد.
جدول  :1توليدات موسيقي محلي مرکز صدا و سيماي

(چکناوريان )2 ،2189
بنابراين بايد انتظار داشت توليد موسيقي به سمت
آثار بي کيفيت سوق پيدا کرده باشد و توليد موسيقي
در طول سالهاي اخير اصالً قابل توجه نبوده است.
و) تأثير عملکرد سازمانهاي متولي سياستگذاري
فرهنگي بر موسيقي گيالن

استان گيالن در سال 2192-2191-2187
رديف

سال

تعداد آثار

نوع اثر

2

2187

31

گيلگي

1

2191

7

گيلکي

1

2192

11

گيلگي

4

جمع

211

---

(مصاحبه با مسئول بخش موسيقي مرکز صدا و سيماي استان

سه سازمان به عنوان متولي سياستگذاريهاي

گيالن )2191

کالن حوزه موسيقي کشور داراي وظايف ستادي،
هدايتي و حمايتي بوده که عبارتاند از :بخش موسيقي

جدول  :1توليدات موسيقي پاپ مرکز صدا و سيماي

مرکز صدا و سيماي گيالن ،انجمن موسيقي حوزهي

استان گيالن در سال 2192-2191-2187

هنري تبليغات اسالمي استان گيالن ،انجمن موسيقي

رديف

سال

تعداد آثار

نوع اثر

2

2187

21

پاپ

 )2بررسي عملکرد صدا و سيماي مرکز گيالن

1

2191

2

پاپ

از مهمترين وظايف شبکههاي استاني حفظ هويت

1

2192

41

پاپ

بومي است .نقش صدا و سيماي گيالن در حفظ و

4

جمع

53

---

اداره کل ارشاد اسالمي گيالن.

احياء موسيقي بومي و فولکوريک ،بهترين رسانه

(مصاحبه با مسئول بخش موسيقي مرکز صدا و سيماي استان

محسوب ميشود تا آواها و زمزمههايي که در سينه

گيالن )2191

روستائيان و کوهپايههاي گيالن مستور مانده است را
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با توجه به اينکه تعداد آثار توليد شده گيلکي
نسبت به آثار پاپ حرکت نزولي داشته است ولي با

هم اين بخش را از فهرست سازمانهاي زيان ده دولتي
خارج کند».

آنچه که امروز از مرکز صدا و سيماي مرکز گيالن

اما با توجه به اطالعات جمعآوري شده و ادعاهاي

ميشنويم متناقض است .از داليل اين نابساماني

مطرح شده در زمينه داشتن اهداف توليد محوري،

ميتوان به سطح آگاهي متصديان و همچنين غير بومي

ميتوان اذعان نمود که توليد و ترويج موسيقي محلي

بودن بعضي تهيه کنندگان اين برنامهها اشاره نمود.

باز هم در سطح پاييني صورت گرفته است.

بنابراين طبيعي است که در هنگام پخش آثار ،ذائقهي
فردي آنان حکمفرماست که در نهايت موسيقي گيالن
مهجور ميماند.

جدول  :4توليدات موسيقي محلي انجمن موسيقي
حوزه هنري در سال 2192-2191-2189
رديف

سال

تعداد اثر

نوع اثر

2

2192

1

گيلکي

«رسانهها شمشيرهاي دولبه اند وهمانگونه که در

1

2191

3

گيلکي

1

2189

2

گيلکي

کم رنگ شدن رسوم نوروزي گيالن موثر بوده اند با

4

جمع

9

---

محمد بشرا از هنرمندان عرصه موسيقي گيالن
ميگويد:

برنامه ريزي و هدف گذاري ميتوانند به عامل احياي

(مصاحبه با مسئول بخش موسيقي حوزه هنري گيالن )2191

اين رسوم هم تبديل شوند.و نقش رسانه ي صدا وسيما
را دراين زمينه قابل ارزيابي است( ».بشرا )3 ،2192

جدول  :5توليدات موسيقي غير محلي انجمن موسيقي
حوزه هنري در سال 2192-2191-2189
رديف

سال

تعداد اثر

نوع اثر

2

2192

2

غير گيلکي

1

2191

1

غير گيلکي

سازمان بيشتر بر توليد محوري آثار هنري است .رئيس

1

2189

1

غير گيلکي

حوزه هنري استان گيالن درباره توليدات حوزه هنري

4

جمع

3

---

 )2بررسي عملکرد انجمن موسيقي حوزهي هنري
تبليغات اسالمي استان گيالن
به گفته رئيس حوزه هنري گيالن ،تاکيد اين

(مصاحبه با مسئول بخش موسيقي حوزه هنري گيالن )2191

ميگويد:
«متأسفانه در کشور ما بخش هنر نيز  ،درآمد زا
نيست و به اصطالح از سازمانهاي مصرف کننده
محسوب ميشود که هزينه دراين حوزه ،بازخورد مالي

 )1بررسي عملکرد انجمن موسيقي اداره کل
ارشاد اسالمي استان گيالن

به دنبال ندارد .ولي به نظر ميآيد از آنجا که ذات هنر

همان طور در ابتدا گفته شد وظيفه اصلي اداره کل

مصرف کننده نيست و با در نظر گرفتن اين نکته که

فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن در قبال گروههاي

هنر ميتواند درآمد زا باشد و از طرفي حوزه هنري به

موسيقي صدور مجوز است .همچنين در برگزاري

عنوان متولي اصلي حمايت از انواع هنرها شناخته

کنسرتها ،جشنوارهها و حتي تشويق تأسيس

ميشود و ميتواند با برنامه ريزي صحيح  ،نسب به

فروشگاههاي آالت موسيقي محلي ميتواند موثر باشد.

توليد ،بازاريابي و فروش محصوالت هنري اقدام کند و

ولي ارشاد اسالمي گيالن نه تنها در صدور مجوز که

از اين طريق هم استقالل بخش هنر را تقويت نمايد و

وظيفه اصلي اداره ارشاد است ،دچار چندگانگي شده
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جدول  :3تعداد پژوهشهاي انجام شده در دهه اخير از اداره ارشاد استان گيالن
رديف

نام اثر

2

موسيقي فولکلور گيالن

1

بررسي وضعيت موسيقي در گيالن

1

موسيقي نواحي کوهستاني استان گيالن

4

کمانچه ديلمان

مؤلف

سال انتشار

فريدون پور رضا

2184

امير نعمتي

2182

عادل عليزاده

2181

آرمين فريدي هفت خواني

2181

(مراجعه به آرشيو پژوهش اداره ارشاد اسالمي استان گيالن )2191

است ،بلکه در ساير زمينههاي جانبي فعاليت
خويش نيز همين مسئله قابل مشاهده است .به برخي از

ميشوي که ديگر اثر خالقانه نبوده؛ بلکه سفارشي
است».

اين چندگانگيها که از ضعفهاي اين نهاد فرهنگي به
● عدم انجام پژوهش کافي در زمينه موسيقي محلي

حساب ميآيد اشاره ميشود.
● وجود جريانهاي سليقهاي در صدور مجوز

در ارشاد اسالمي گيالن
با توجه به بررسيهاي به عمل آمده اين نتايج

با پذيرش مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

حاصل شد که در دهه اخير تنها  4اثر پژوهشي در

در حکم قانون ،مسئله اجراي مواد اين مصوبه به شکل

زمينه موسيقي محلي گيالن در سازمان ارشاد اسالمي

صحيح ،بالشک شرط است .به عبارت سادهتر مجري

استان گيالن صورت گرفته است؛ که تنها يکي از آنها

اين احکام وزارت ارشاد است و ميبايست کار نظارت

بصورت جامع و حرفهاي به قلم استاد پور رضا نگاشته

و تطبيق آثاري که درخواست صدور مجوز داشتهاند را

شده و بقيه آثار به دست دانشجويان موسيقي تأليف

به کارشناساني بسپارد تا در نهايت درايت و دقت ،رأي

گرديده است .جدول زير گوياي اين مطلب است.

نهايي را صادر کنند؛ اما بحث مميزيها در وزارت
ارشاد هميشه مورد توجه بوده است .اين که چطور يک
اثر هنري مجوز ميگيرد و يا دچار مشکل ميشود و

● عدم جذابيت برنامههاي اداره ارشاد براي اهالي
موسيقي

همچنين ،برخورد نابرابر ارشاد با هنرمندان .در بيشتر

با توجه به برنامههاي توليد شده در سالهاي اخير

موارد مالک مجوز ،سليقه افراد است و هيچ ضابطه

از طرف اداره ارشاد اسالمي استان گيالن ،متأسفانه

مشخصي هم وجود ندارد .اينگونه مميزيها ،موجب

نتوانسته مخاطبان زيادي را به سمت خود جذب کند.

تعديل و تضعيف انگيزه هنرمندان ميشود.

در جدول زير به حضور مخاطبان برنامههاي ارشاد،

محمدرضا فهيم گيالني يکي از هنرمندان موسيقي،

اشاره شده است .البته قابل ذکر است تنها آمار مربوط

دراينباره ميگويد:

به سه سال در دسترس ميباشد .که به قرار زير است.

«وقتي اثري ميسازي که مجوز نمي گيرد ،يا

(حسيني نثار )214 ،2192

مجبوري ارتباطت را با مخاطب از دست بدهي و يا در
صورتي که حفظ مخاطب برايت مهم باشد ،مجبور به
توليد آثار به سليقه ديگران ،براي دريافت مجوز
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جدول  :7استقبال از برنامههاي موسيقي توليد شده طي

اين نوع از موسيقي در مقايسه با ساير انواع موسيقي،

سالهاي 81-81

كم جلوه شده است .وجود نداشتن سياستهاي

تعداد برنامههاي

تعداد

مشخص ،نبودن سياستهاي مبتني بر فرهنگ عامه

موسيقي

تماشاگران

مردم و نداشتن آييننامهها و راهكارهاي مشخص و

35211

مدون و چندگانگي در سياستگذاري و اجراي

رديف

سال

2

2181

13

1

2182

31

11935

1

2181

84

31528

4

جمع

271

---

سياستهاي فرهنگي از جمله مشكالت نظام
سياستگذاري فرهنگي است که آسيبهاي جدياي را
به موسيقي محلي گيالن وارد نموده است .يکي از
عوامل موثر بر موسيقي محلي ،وجود سازمانهايي

نتيجهگيري
در طول تاريخ بشري هر گاه دولتها و
سازمانهاي رسمي از مسير فرهنگي مردم جدا افتاده و
براي خويش سير و سياستي ديگر داشتهاند و فرهنگ
نيز الجرم سيالن و جريان مطلوب و کمال يافته
خويش را از دست داده و چه بسا به انقطاع و
گسيختگي مبتال شده است .به همين دليل نيز انسان
نتوانسته از بار فرهنگي و بنيه عقالني خويش به نحوي
که مقتضاي روح جمعي است حداکثر بهرهبرداري را به
عمل آورد و در استحصال و استخراج ذخاير وجود در
حد اعال ،توفيق يابد .اين موضوع درباره همه اجزاي
فرهنگ ،به ويژه موسيقي محلي نيز صدق ميکند.
همه اساتيد موسيقي نواحي و فعاالن اين عرصه
بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که موسيقي نواحي و
ميراث فرهنگي به دست فراموشي سپرده شده است و
بايد در جهت حفظ و ثبت آن تالش کرد .چرا که با
سهلانگاري و بيتوجهي امروز ،براي فردا و نسل آينده
ميراثي باقي نخواهد ماند که البته اين نگراني بسيار
حائز اهميت است و اين ضرورت وجود دارد که بايد
در برنامهريزيهاي کالن فرهنگي به آن توجه ويژهاي
داشت.
به نظر ميرسد سياستگذاري فرهنگي در كشور
ما آن گونه كه شايسته است ،نتوانسته به موسيقي محلي
بپردازد و نه تنها باعث رشد و شكوفايي رونق موسيقي
محلي گيالن مانند ساير موسيقيهاي محلي نشده ،بلكه

است که موازي کاري انجام ميدهند .حوزه فعاليت هر
کدام از اين سازمانها با هم همپوشاني دارد مثل امر
مجوز دهي و توليد الگوي عملي و نظري براي
موسيقي که کار را براي جامعه موسيقي دشوار ميکند
و در عين حال همه را دچار سردرگمي ميکند .الزم
است از ميان اين سازمانها يکي سياستگذاري کالن
انجام بدهد و ديگري الگوي نظري را تبيين کند و
ديگري الگوي عملي و در نهايت هم يک سازمان
متولي جريان مجوز دهي باشد و مراحل توليد را
مديريت کند و سازماني ديگر که احتماالً ميبايست
صدا و سيما باشد بخش اجرا و به طبع آن
فرهنگسازي در ميان عموم مردم بر عهده گيرد.
نکته ديگر رابطه ميان اهالي موسيقي با جريان
سياستگذار است و اين که اين جامعه بتوانند
خواستههاي خود را به شوراي عالي سياستگذاري
انتقال دهند به اين نحو که يک نفر از جامعه موسيقي
در شوراي عالي حضور داشته باشد.
از طرفي ،دفتر موسيقي ارشاد ميتواند فقط
مسئوليت مجوز دهي و هماهنگي ميان بخشهاي
دولتي موسيقي را بر عهده داشته باشد و سازماني ديگر
مسئوليت توليد الگوهاي نظري و پژوهش در مورد
موسيقي متعالي را بر عهده بگيرد .اين سازمان ميتواند
عالوه بر توليد محصوالت نظري ،نيازهاي نظري
شوراي سياستگذار را هم برطرف ميکند .و همچنين
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يک سازماني باشد که مسئوليت توليد نمونه کارهايي بر

اثربخشي ميباشند تنها موجب باال رفتن تعارضات در

اساس الگوهاي تعريف شده قبلي و يا ابداعي را بر

سياستگذاري فرهنگي ميگردند.

عهده بگيرد .اين سازمان طبيعتاً بايد تجهيزات الزم
براي توليدات مبدعانه و ارزشمند را در اختيار

پيشنهادها

هنرمندان مربوطه قرار دهد .کليه جشنوارهها هم زير

 )1نمودار الگوي پيشنهادي براي اجراي فرايند

نظر همين سازمان اجرا ميشود تا پيش برنده جريان

سياستگذاري فرهنگي در زمينه موسيقي محلي:

مبدعانه در موسيقي کشور باشد.

شوراي عالي فرهنگي ارتباط مستقيم با سازمانهاي

از همه مهمتر اين که سازماني به نام سازمان صنفي

ذيربط مانند سازمان فرهنگساز (رسانه) ،سازمان

جامعه موسيقي باشد که نيازهاي اين سازمانها را

مجوز دهنده (ارشاد) و ...دارد .اين ارتباط گاهي يک

دستهبندي و به دست مسئولين سياستگذار ميرساند.

طرفه و گاهي دو طرف ميباشد .دليل طراحي نمودار

اين سازمان طبيعتاً نبايد وابسته به دولت باشد چرا که

به صورت ستارهاي و انشعابي به اين خاطر است که

در اين حالت همهي خواستههايش را نميتواند،

شوراي عالي سياستگذار ميتواند به طور همزمان با

پيگيري کند؛ و در نهايت سازماني که تمام اين

ساير نهادها مرتبط شود.

سياستگذاريها را ميتواند به طور تأثيرگذار به عرصه

 )2ايجاد آموزشگاه موسيقي نواحي در شهرهاي

حضور بگذارد و در فرهنگسازي نقش موثر داشته

مختلف باعث آموزش به نسل جوان خواهد شد.

باشد از جنس رسانه است .بنابراين ميتوان گفت مرکز

 )1تهيه کنندگان آثار هنري از موسيقي گيالن زمين

موسيقي صدا و سيما ،به جاي اعمال مميزي مجدد،
تالش براي نيازسنجي و در مجموع ،فرهنگسازي در
امر موسيقي را بر عهده گيرد.

حمايت جدي داشته باشند.
 )1تغيير نگرش مسئوالن فرهنگي کشور نسبت به
موسيقي محلي گيالن.

به نظر ميرسد تعديل حساسيتهاي مميزي و

 )4اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي ،صدا و سيما و

تشريح روشن ضوابط براي اهالي نشر و هنرمندان ،از

ديگر دستگاههاي اجرايي مرتبط در اين زمينه بايد

اصليترين رويکردهاييست که در دولت جديد بايد

از موازي کاري در اعطاي مجوز ،سليقهاي برخورد

مورد نظر و عمل قرار گيرد.

کردن ،انتصاب مديران غيرحرفهاي و نظارت

ناپايداري سياستگذاريهاي فرهنگي از تصويب

غيراصولي بپرهيزند و با اختصاص تسهيالت

تا اجـرا را ميتوان يکـي از عوامل تاثيرگذار برشمرد.

سختافزاري و نرمافزاري و حمايت مالي از

اجراي سياستگذاريهاي فرهنگي هنگامي قوت

پژوهشگر موسيقي محلي از فراموش شدن موسيقي

ميگيرد که سازمانهاي متولي در تعامل با يکديگر باشند

اصيل گيالني در البهالي گرفتاريهاي مختلف

و و نه در مقابل هم .تجلي اين وضعيت را ميتوان در

مردم جلوگيري کنند.

سياستگذاريهاي کالن کشور در دهه اخير مشاهده

 )5به روز کردن قوانين و مقررات و پيوستن به

کرد .بيترديد شکلگيري و گسترش انجمن ،صنف و

کنوانسيون «برن »21از خواستههاي صاحبنظران

سازمانهايي که تنها عنوان متفاوت دارند ولي در

اين حوزه است .اين سند براي حمايت از حقوق

مرحله اجرا مشابه و موازي فعاليت ميکنند و فاقد

معنوي هنرمندان تهيه و تدوين گرديده است.
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بررسی تأثیر سیاست گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیالن

 )3اعتماد کردن به هنرمندان و اهالي فرهنگ است .به

 )8انتشار کتاب ،مقاله ،مجله در زمينه موسيقي محلي

عبارت ديگر ميتوان رعايت مواد آييننامههاي
موجود را مستقيماً از هنرمندان و دستاندرکاران

صورت گيرد.
 )9انتشار فصلنامه به گويش گيلگي که در آن به
ترانههاي اصيل گيالني پرداخته شده باشد.

فرهنگ مطالبه کرد.
 )7سياست آموزش و پرورش بر اين مبنا باشد که

 )21اداره کل ميراث فرهنگي گيالن ميتواند در بخش

عالوه بر ايجاد هنرستانهاي موسيقي در سراسر

مردمشناسي ،بر شناسايي سازها و آالت موسيقي

استانهاي کشور ،کتابي در زمينه موسيقي به ويژه

فراموش شده و يا در حال انقراض مثل کمانچه پنج

موسيقي فولکلور همراه با ساز شناسي و آوا شناسي

سيمي ،تنبور گيالني و سرنا ،همت گماشته و از نو

براي آن منطقه همراه باشد.

احياء گرداند.

سازمان تولید
الگوی عملی

سازمان الگوی
نظری

سازمان فرهنگ
ساز

شورای عالی
سیاستگذار

سازمان
مجوزدهنده

سازمان صنفی

نمودار شماره  :4الگوي پيشنهادي براي اجراي فرايند سياستگذاري فرهنگي در زمينه موسيقي محلي

 )4پور عطايي ،غالمعلي .2191 .آسيبشناسي موسيقي

منابع و مآخذ
 )2آشنا ،حسام الدين .)2184( .از سياست تا فرهنگ.

محلي .ايران .شماره .4877
 )5پهلوان ،چنگيز .)2181( .فرهنگ شناسي .تهران:

تهران :سروش.
 )1بشرا ،محمد .2192 .موسيقي گيالن و اوج افتخار.
اطالعات .شماره .4134
 )1پور رضا ،فريدون .2139 .موسيقي محلي گيالن.
فرهنگ و هنر .شماره .22

قطره.
 )3پيترريختر ،کالوس .2178 .حقيقت صفحه
گرامافون .ترجمه سيد عبدالرضا مجدي .فرهنگ و
هنر .شماره .4
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سياستهاي فرهنگي .فرهنگ و هنر .شماره .4
 )8چکناوريان ،لوريس .)2189( .فرهنگسازي کپي
غيرمجاز،

و

بسايت

ايران،

موسيقي

 ،http://www.musicema.comاسفند .2192

 )12مصاحبه با مسئول بخش موسيقي حوزه هنري
گيالن.2191 ،
 )11مصاحبه با مسئول بخش موسيقي مرکز صدا و
سيماي استان گيالن.2191 ،
 )11مصاحبه با هنرمندان انجمن موسيقي اداره ارشاد

 )9حسيني نثار ،مجيد .)2192( .شاخص سازي
فرهنگي .رشت :کتيبه گيل.

اسالمي استان گيالن.2191 ،
 )14مراجعه به آرشيو پژوهش اداره ارشاد اسالمي
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يادداشتها

هنري ،وبسايت راسخون،http://rasekhoon.net،
1

فروردين .91
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