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 12/21/2191 دريافت: تاريخ

 18/21/2191 پذيرش: تاريخ
 فرهنگي مديريت مجله 

 3192 زمستان /و دوم بيست شماره /مهفت سال

 

 النيگ يمحل يقيبر موس يفرهنگ يگذار استيس ريتأث يبررس
 

 ثابت ضيف يمصطف

 قاتيواحد علوم و تحق ،يدانشگاه آزاد اسالم يفرهنگ تيريارشد مد يکارشناس آموخته دانش

 Parsa.feyz@gmail.com )مسئول مکاتبات( 

 مختاباد نيعبدالحس ديس

 مايصدا و س دانشگاه يعلم ئتيهو عضو  ارياستاد

 براتلو فاطمه

 يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان يعلم ئتيه عضو

 چكيده

الن يگ يمحل يقيبر موس يفرهنگ يگذار استيس ريتأث ين پژوهش بررسيا يهدف اصلمقدمه و هدف پژوهش: 

 يقيبر موس يفرهنگ يگذار استيس ريتأثن پرسش در ذهن محقق مطرح شد که يطرح ا ين پژوهش در پياست. ا

 د.يآ مي ق به شمارين تحقياهدف ن پرسش يست؟ که پاسخ به ايالن چيگ يمحل

ن يدر ا يجامعه آماره و مصاحبه انجام شده است. يل ثانوين پژوهش بر اساس دو روش تحليا :پژوهشروش 

الن يگ يمحل يقيالن هستند که عملکرد آنها با موسيدر گ يفرهنگهاي  يگذار استيس يمجرهاي  پژوهش، سازمان

 مرتبط است.

الن اثر گذار بوده يگ يمحل يقيت موسيدر تضعيف وضع يدهد که عوامل متعدد مي پژوهش نشانهاي  افتهي :ها افتهي

ون، يزيو و تلويدگاه غالب در رادي، ديو فرهنگ ياجتماع ير ساختار زندگييته، تغين عوامل عبارتند از: مدرنيا است.

در كاهش رونق  يفرهنگ يگذار استيسج بدست آمده، نقش ين با توجه به نتاي. همچنيران فرهنگينقش مد

 يقيبه موس يالت کافيمانند عدم اختصاص تسه يب، عوامليقرار گرفت که به ترت دييتأ مورد النيگ يمحل يقيموس

 يت از حقوق معنويمحکم در رعا يين اجرايب قوانيعدم تصو از جوانان، ييايقيموس يازسنجينالن، عدم يگ يمحل

 .اند شده ييالن شناسايمحلي گ يقيموسهاي  ت گروهيفعال يبرا يعدم اختصاص بودجه کاف و هنرمندان

ت يو اقدام درست در جهت بهبود وضع يگذار استيسبا  توان يم دهد مي نشان ج بدست آمدهينتا: يريگ جهينت

 داشت. ييالن سهم بسزايگ يت بوميهو و حفظ يمحل يقيموس

 فرهنگي، زندگي مدرن، هويت بومي، گيالن يگذار استيسموسيقي محلي، : يديواژگان کل
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 مقدمه

 يريگ شکلباعث  يدر جهان، عوامل مختلف

 موجب يز عواملين يشده است و از طرفها  فرهنگ

 يفرهنگ يگذار استيسشود.  ميها  فرهنگ تير ماهييتغ

دارد.  ييز نقش بسزايت فرهنگ نيو هدا يريگ شکلدر 

ن، اخالق، يکه شامل زبان، د يط فرهنگيعمومًا مح

شود ارتباط  مي ، رفتارها، قانون و آموزشها ارزش

 دارد. يت بوميبا هو يمتقابل

 ن پژوهشيتمرکز خاص ا النيگ يمحل يقيموس

به عنوان عامل مهم در  يمحل يقيرا موسيباشد ز مي

 يحاالت انسان يو از تمام شناخته شده يفرهنگ بوم

ن يو... نشأت گرفته است. از ا يي، تنهايمانند غم، شاد

 است. يت جامعه بشرياز هو يرو نشانگر بخش

معتقدند که هر فرهنگ  يقيکارشناسان موس

که در  ين معنيا هـطلبد، ب مي خاص خود را يقيموس

و  ديآ مي به وجود يمشخص يقيموس ،هر فرهنگ

گذشتگان  يراث فرهنگي، در حفظ ميمحل يقيموس

ان، باورها و آداب و ين ميکند و در ا مي فايا ينقش مهم

 يوندهاياز فرهنگ جامعه، پ يبخش به عنوانرسوم 

 .دارد يمحل يقيبا موس يقيعم

از  يکيک يو فولکلور يمحلهاي  و ترانه يقيموس

گذشته به نسل هاي  فرهنگ نسلعمده انتقال  يابزارها

جاد يدر ا يمحل يقين موسيباشد. همچن مي ديجد

ن يا يار موثر بوده و از طرفيبسها  ن نسليب يهمبستگ

شتر يتواند به انسجام ب مي ژه خود،يو يهنر با کارکردها

 با ارزشاز منابع  يکين يبنابرا؛ جامعه امروز کمک کند

است که در  ييها ترانهو  ها هر کشور آهنگ يقيموس

اط مختلف آن مملکت، خاصه در دهات، قصبات ـنق

 خوانده ييو روستا يله مردم بوميدور از شهر به وس

 يدر نگهدار ،ها آن يآور جمعحفظ و  ؛ وشود مي

است.  رگذاريتأث يت مليت هويو در نها يت بوميهو

ب و يرقهاي  م در مقابل تهاجم فرهنگياگر بخواه

د يم بايو استقالل خود را حفظ کن يگانه، فرهنگ مليب

م، آن هم يم و پاسشان بداريرا بشناس يفرهنگ خود

اصالت  يبايزهاي  ادآور جلوهيادگار و يکه  يفرهنگ

 خ دارد و ما به آن افتخاريشه در تاريما که ر ي نهيريد

 م. يکن مي

که در  همان طور نچه گفته شد،عالوه بر آ

گذاري اقتصادي، اقتصاددانان بايد  سياست

نظامي، فرماندهان نظامي و افسران ارشد  يگذار استيس

در  هاي نظامي دارند، طبعًا و کساني که تجربه

دار و  گذاري فرهنگي نيز بايد فرهنگيان سابقه سياست

  اکنون اين سؤال پيش. گذاري کنند  باتجربه سياست

بر  يريتأثچه  رهنگيگذاري ف آيد که سياست مي

ن پژوهش يا ياصل سؤالو  ؟داشته است يمحل يقيموس

 يقيبر موس يفرهنگ يگذار استيس ريتأثن است که يا

 الن چه بوده است؟يگ يمحل

 

  مسئلهبيان 

ران چند منطقه به يا يمحل يقيموس يدر بررس

رگروه آنها در يه به عنوان زيو بق يعنوان مناطق اصل

ن نوع يمراکز عمده ا .رنديگ مي ج قراريرا يبند دسته

که به نام همان منطقه معروف است شامل  يقيموس

جان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، يخراسـان، آذربا

اسـت.  النيو گهرمزگان، بلوچستان، مازندران 

 (91، 2181 يشيدرو)

 يدارا ييط آب و هوايل شرايالن به دليگ

موجب  ن امرياست و ا يمحل يقيمتنوع موسهاي  بخش

، ها آباز دل  يناب و متنوعهاي  يقيد آمدن موسيپد

ن مرز و بوم شده يعت ايو طب زارهايکوهسارها، شال

از  ياديز يها يژگيوالن با يگ يمحل يقياست. موس

مردم  يل ناب و دست نخورده بودن، قابل فهم برايقب

هاي  شيعامه و مطابق بودن با لهجه خواص و گو

نه يس يقين گونه موسيهر منطقه باعث شـده تا ا يمحل

اي  اما مسئله، ا شوديخ حفظ و احينه در گذر تاريبه س

ن است که با داشتن يپردازد ا مي ن پژوهش به آنيکه ا
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الن، در گذر زمان يگ يمحل يقياز موساي  نهين گنجيچن

 يشده که حت ير و تحوالتييدچار نوسانات و تغ

ن يا ؛ وسپرده است يفراموش الن را به مرزيگ يقيموس

 باشند. مي نوسانات بعد از انقالب محسوس تر

کالن کشور در هاي  يگذار استيسبا توجه به 

و  يقيدگاه کارشناسان موسيو د يمحل يقيحوزه موس

نسبت به  يت متعصبان مذهبياز حساس يبرخ يحت

 و هجو، انتظار ير بوميغ يقياز ورود موس يريجلوگ

 يمحل يقيژه موسيران به ويا يقيموسرفت که اکنون  مي

قرار داشته باشد اما  يگاه بهتر و مطلوب تريد در جايبا

نگشته  يت بهتريوضع يدارا يمحل يقينه تنها موس

در  يمحل يقياست بلکه عدم توجه نسبت به موس

الن، آن را با يران، به خصوص گيا ينواح يتمام

 يقيموس . اينروبه رو کرده است يفراوانهاي  چالش

است در آستانه مرگ  النيگ يت فرهنگيکه نشان و هو

 يقيل و شواهد افول موسيان داليدر ب .است قرار گرفته

 ر اشاره کرد.يبه موارد ز توان يم الن،يگ يمحل

از  يمحل يقيآالت موس يده شدن صدايکمتر شن

شدن حضور  ، کمتريو استان يداخلهاي  رسانه

 يقيموسهاي  جشنوارهن يدر ب يمحل يقيموسهاي  گروه

 يقيآالت موساز  يالنيگهاي  کشور، استفاده ترانه خوان

عدم توجه ک، يکالس يقيالت موسآ يمدرن به جا

 يقيبه موس يفرهنگهاي  بخش به خصوصدولت و 

 .يمحل

 ل دست به دست همين داليا ين تماميبنابرا

 انيدر جرم که يان کنيدهند تا به صراحت ب مي

مربوط به هاي  استيس ياجراو ها  يگذار استيس

در جهت رشد  يکار ريسه دهه اخ در يمحل يقيموس

گر يد يکياست. صورت نگرفته الن يگ يمحل يقيموس

به آن اشاره کرد عدم انجام  توان يم که ياز موارد

است به  يمحل يقينه موسيدر زم يکافهاي  پژوهش

 يقينه موسيقات انجام شده، درزميشتر تحقيکه باي  گونه

باشد و  مي يکشور و ارتباط آن با فرهنگ عموم يسنت

، 2139 پور رضا. )يت محليو هو يقيموس صرفًانه 

131) 

 

 اهداف پژوهش

 يهدف کل

ا يت يدر تقو يفرهنگ يگذار استيسر يتأث يبررس

 الن.يگ يمحل يقيف موسيتضع

 

 ياهداف جزئ

در  يقيدر حوزه موس يفرهنگهاي  استيس ي( بررس2

 سطح کالن کشور

الن در گذشته و يگ يمحل يقيت موسيوضع يبررس( 1

 امروز 

در  يقيبخش موس يمتول يعملکرد نهادها ي( بررس1

 النياستان گ

 يمحل يقيت موسيبهبود وضع يبرا ييکارها راه( ارائه 4

 النيدر استان گ

 

 قيسؤاالت تحق

 يقيبر موس يفرهنگ يگذار استيس ريتأث: ياصل سؤال

 ست؟يالن چيگ يمحل

 

 يفرع يها سؤال

 يچه روند يقيدر حوزه موس يفرهنگهاي  استي( س2

 کرده است؟ يرا ط

سه با يالن امروز در مقايگ يمحل يقيت موسي( وضع1

 گذشته چگونه است؟

در استان  يقيبخش موس يمتول ي( عملکرد نهادها1

 الن چگونه بوده است؟يگ

 يمحل يقيت موسيبهبود وضع يبرا ييکارها راه( چه 4

 شنهاد کرد؟يپ توان يم النيدر استان گ
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در  يعالي هنر انقالب فرهنگ يشوراهاي  استيس

 يقيعرصه موس

فرهنگي در  يگذار استيسيكي از متوليان بحث 

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. 

ترين ابزارهاي  نر يكي از مهمبا توجه به اين كه ه

دليل حساسيت   باشد. به هدايت فرهنگي در جامعه مي

هاي ويژه در آن، شوراي  به تخصصاين عرصه و نياز 

تشكيل شد که اهم وظايف اين شورا به شرح زير هنر 

 است:

كالن هنري جمهوري اسالمي هاي   تدوين سياست( 2

 يايران براي پيشنهاد به شوراي عالي انقالب فرهنگ

هاي مختلف  ها و راهكارها در حوزه پيشنهاد سياست (1

 هنري

هاي توليدي،  بخش تقويت ارتباط و هماهنگي ميان( 1

  اجرايي و علمي هنر

هاي معرفي و ترويج هنرهاي بومي و  تعيين سياست (4

  محلي

هاي ديني، فلسفي و عرفاني  حمايت از پژوهش( 5

ى مباني هنر و استفاده كاربردي از نتايج اين  درباره

ها در توليد آثار هنري، معماري و  پژوهش

  شهرسازي

و نهادهاي هنري در بنيادها  نامه اساستصويب  (3

سطح ملي كه از شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  شود ارجاع مي

هاي هنري كشور و  ارزيابي گزارش ساالنه فعاليت( 7

  ى آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه

تبيين نقش كاربردي هنر و تدوين و پيشنهاد  (8

 هاي مربوط به آن سياست

ازمان فرهنگي توسط سه سهاي  استيهمچنين س

 -کيعبارت است از:  ن سه سازمانيا . کهشود مي اجرا

واحد  -ما. دويو سرود سازمان صدا و س يقيمركز موس

 -. سهيغات اسالميسازمان تبل يحوزه هنر يقيموس

وزارت فرهنگ و ارشاد  يمعاونت هنر يقيدفتر موس

 ياسالم

 

سازمان صدا و  يقيمركز موس يشوراهاي  استيس

 يقيموسما در ارتباط با يس

هاي  راهبردها و راهكارهاي ارتقاي فعاليت»سند 

، «سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

مصوب پانصد و شصت و نهمين جلسه مورخ 

راهبرد  ،شوراي عالي انقالب فرهنگي 21/17/2184

ان ين گونه بين سازمان را ايدر ا يقيحوزه موس يارتقا

 کرده است:

مبتذل و غربي و تأكيد اجتناب از ترويج موسيقي »

بر موسيقي مشروع، هنري، فاخر و اصيل ايراني، 

شناخت موسيقي ملي، مذهبي و عرفاني، گسترش 

انديشي با  تحقيقات علمي درباره موسيقي، هم

شناسان متعهد، معرفي آرشيو گنجينه موسيقي  موسيقي

سازمان صداوسيما به جهانيان، توليد و پخش موسيقي 

انگيز انقالب مورد  سيقي خاطرهبخش و نيز مو آرام

 «اهتمام قرار گيرد.

مركز به شرح زير هاي  برخي ديگر از سياست

 است:

حفظ ميراث هنري كشور در زمينه موسيقي و تمهيد  -

 اعتالي آن.هاي  زمينه

معنوي در موسيقي هاي  ارتقاء كيفي و رشد ارزش -

 كشور.

مطلوب هاي  و هماهنگي ترتيب برقراري همكاري -

 و متوليان و مسئوالن كشور. دانان يقيموسن ميا

هاي  بخشيدن به فعاليت سمت و سو -

و هنرجويان ايراني به منظور تداوم  دانان يقيموس

 حضور سنن ملي.

فني هاي  تالش در جهت ارتقاء دانش و مهارت -

 كشور از راه آموزش. دانان يقيموس
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تالش جدي به امر پژوهش در موسيقي قديم و نوين  -

  موسيقي ملي.هاي  ظرفيت ايران جهت شناخت

هاي  موسيقي در بخشهاي  برگزاري جشنواره -

 جمله جوان، سنتي، نواحي و... مختلف از

 مختلف موسيقي درهاي  حضور فعال در جشنواره -

خارج از كشور به منظور معرفي و شناساندن 

تحوالت  ايراني و آشنايي با دانان يقيموسموسيقي و 

 جهان.موسيقي در 

 انواع موسيقي مكتوب يآور جمع در جهتكوشش  -

هاي  حـال كه داراي ارزش گذشته و يو شفاه

 معنوي و كيفي الزم باشد.

 توليد آثار موسيقي وهاي  همكاري در بهبود سياست -

 آنها. نشر

 

سازمان  يحوزه هنر يقيواحد موس هاي استيس

 يغات اسالميتبل

 رسمًا 2131سال اين سازمان که از  يقيواحـد موس

 يغات اسالمير نظر سازمان تبليز -يهنر با نام حوزه

ات است و تا به حال سه يو ادب ينما، تئاتر، تجسميس

از  يبرخ .کرده است يرا سپر ييت اجرايريدوره مد

  :عبارتند از ياهداف حوزه هنر

 ها. استان موسيقي هاي هدايت و نظارت بر فعاليت-

موسيقي اصيل در جمع پيشکسوت  اعزام هنرمندان -

 ها. هنرمندان استان

ها )آموزش،  هاي جوان استان کشف استعداد -

هاي اصيل  و توليد( در عرصه موسيقي پرورش

 ارزشي.

 هاي ويژه برگزاري کنسرت، همايش و جشنواره -

 ،يمنقبت خوانموسيقي نواحي ايران از منظر آئيني )

براي سرايي(  مديحه مداحي و ،موسيقايي محلي طنز

 هاي اصيل ارزشي. تشويق و حمايت از موسيقي

  موسيقي  سازهاي  و برخي  سنتي  توليد سازهاي -

در   هر رشته  از استادكاران كشور با مدد  مقامي

 . كار است  اين  كه ويژه  كارگاهي

 

وزارت فرهنگ و  يقيدفتر موس هاي استيس يبررس

 يارشاد اسالم

وزارت فرهنگ و  يمعاونت امور هنر يقيدفتر موس

 يها يگذار استيس يبه عنوان متول يارشاد اسالم

، يف ستاديوظا يکشور دارا يقيکالن حوزه موس

ن آنها به يتر بوده که شاخص يتيو حما يتيهدا

 باشد: مي ليشرح ذ

 يبرا يتيو حما يتيهدا ، يياجرا يها استين سيتدو-

 .يرانيا يقيموس ياعتال

با استفاده از امکانات  يقيموس يها ت از گروهيحما -

 .يافزار سختو  يافزار نرم

و  يتخصص يها جشنواره يت از برگزاريحما-

 آنها. يهنر ي جهش ويافزا يتالش برا

آثار  ياجرا ين مقررات مشخص و شفاف برايتدو-

 يو صدور مجوزها ييقايدات موسيو تول يا صحنه

 .ازيمورد ن

و  يها و مطالعات تخصص ت از پژوهشيحما -

شناخت امکانات و موانع رشد و  يبرا يکاربرد

 ران.يا يقيتوسعه موس

ن در صنعت ينو يها يتکنولوژ يمطالعه و بررس-

 ياعتال يجهان به منظور استفاده از آن برا يقيموس

 .يرانيا يقيموس يگسترش و روزآمد

قه يو سل يشناس ييبايزش ذوق يپاال يتالش برا -

عامه در جهت درک و استقبال از  ييقايموس

 ک.يو کالس يسنت يها يقيموس

در  يو جارمتداول  يها يقيبرخورد فعال با موس-

ت يکه ضمن رعا يا جامعه به گونه سطح

ج يرا يها از قالب يحداکثر ييقايموس يها شاخص
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استفاده  يو اسالم يرانيا يها ج ارزشيترو يبرا

 شود.

و  يا آثار صحنه يبر اجرا يانجام امور نظارت -

ت فرهنگ يانت از هويص يبرا يقيدات موسيتول

 .ياز انحطاط فرهنگ يريو جلوگ يران اسالميا

 و و فراهم ساختن ساز يصنف يها ت از تشکليحما-

 يت بخش خصوصيرفع موانع فعال يکار الزم برا

. يقيمرتبط موسهاي  تيگوناگون فعال يها در عرصه

 (7، 2189 مؤذن)

 

 ات پژوهشيادب

 نظامي، يفرهنگ يگذار استيس؛ 1اژهيپاز نگاه 

فرهنگي هاي  برنامه وها  غايي، شيوههاي  از هدف است

. به گيرند مي که براي توسعه فرهنگ جامعه در نظر

هاي  نهيش زميپ يفرهنگ يگذار استيسطور معمول در 

  :رنديگ يمر مورد توجه قرار يز

 ييکالن نظام و شناساهاي  هدف ييشناسا

 يو ماد يفرهنگهاي  ييتوانا ،يفرهنگ اتيخصوص

 يزندگـ ي وهيشکه در  يت فرهنگيجامعه و مفهوم هو

ک جامعه ي يد فکريتول نيو همچن يو روابط اجتماع

 (224، 2181ابد. )پهلوان ي مي بروز

دو  با از دير باز فرهنگي يگذار استيسهاي  ديدگاه

دخالت  در موردعين حال متضاد،  نظريه اساسي و در

ه مخالف ينظر يکي مطرح بوده است. در فرهنگدولت 

ه موافق ينظر يگريدخالت دولت در فرهنگ و د

ل يدر ادامه دال . کهباشد مي دخالت دولت در فرهنگ

 شود. مي يبررس ها دخالتن يا

 

 در فرهنگ دولت مخالف دخالته ينظر( 2

يوناني معتقد بود  2افراد، پريکلس نيتر يميقد از

هاي خاصي را به جامعه  که دولت نبايد عقايد و روش

ن ي( همچن22، 2184)آشنا  .و اتباع خود تحميل نمايد

مخالف دخالت انسان در  4و اسپنسر 3افرادي مثل روسو

و آنان معتقدند که دخالت انسان در راه  اند بودهفرهنگ 

و رسم زندگي خود باعث پريشاني و ناخرسندي 

دهد که هرگاه  ها نشان مي اقدامات دولت .شود مي

دولت در امر فرهنگ دخالت کرده است مقصود و 

حکومتي بوده  يها آل دهياها، تحقق  استراتژي اصلي آن

  نه آنچه که در جامعه جريان دارد.

 

 در فرهنگ دولت موافق دخالته ي( نظر2

نهاد در  نيتر بزرگدولت به عنوان ، نگاه نيدر ا

سرپرستي و تکامل تمامي  ئولنظام موازنه اجتماعي مس

ابعاد اجتماعي حيات بشري است. به همين دليل اصواًل 

فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از  يها يزير برنامه

تأثيرات دولت نيستند بلکه به دليل جايگاه خاص آن به 

 محسوبعنوان متولي و هدايت کننده جامعه، 

 شوند. مي

 يگذار استيسو  يزير برنامهدگاه که ين ديا

بلکه آن را  يسر و شدنيم يرا نه تنها امر يفرهنگ

ن يا . دردينما يمحسوب م ريناپذ اجتنابو  يالزام

 يآزاد يبرا يديتهد يفرهنگ يزير برنامهدگاه يد

اصواًل  ،شود و اگر هم باشد يانتخاب فرد محسوب نم

 يميو عظ يريام يست. )صالحياز آن ن يزيگر

 (91، 2187 يآباد دولت

 

 در فرهنگدولت داليل دخالت ( 1

 ليدال يبرخدولت به ، اين ديدگاه بر اساس

 بايستي در فرهنگ دخالت داشته باشد:

که بتوانند نوعي وحدت فرهنگي  ها براي آن دولت ●

از « 5ملت سازي» ايجاد کنند، درصدد برآمدند تا با

اشاعه يک عنصر از عناصر فرهنگي )شامل  قيطر

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

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

ها حق دارند  به وجود آورند. بنابراين دولت کشور

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

هاي مورد نظر خود اعمال  اي را بر سرزمين پارچهيک

 کنند.

ها امروزه مرزهاي جغرافيايي را از ميان  رسانه ●

؛ برداشته و جهان را به اندازه دهکده تنزل داده است

نوين ارتباطي هاي  گيري از تکنولوژي بهره دنيا با و

هاي  عمومي و فرهنگ يها ارزشکند تا  تالش مي

هاي خويش هدايت کند تا  هملي را به سوي خواست

بتواند با توليد آثاري بر مبناي فرهنگ جهاني 

ها بگذارد و در نتيجه به  تأثيرات يکسان بر فرهنگ

ها دست يابد. از اين  فرهنگ« 6همسان سازي»نوعي 

اين موج خود را  در مقابل اند موظفها  رو دولت

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

و جهاني بکاهند.  يالملل نيبهاي  اين رسانه ريأثتو 

هاي ديگر اجتماعي خارج  گروه از عهدهاين وظيفه 

 .طلبد بوده و نقش دولت را مي

 

 نه پژوهشيشيپ

ان يانجام شده در اسناد، منابع و پاهاي  يبا بررس

د که در يموجود در کشورمان مشخص گردهاي  نامه

بر  يفرهنگ يگذار استيسـنه يدر زم يران کار چندانيا

قات يصورت نگرفته است و تحق يمحل يقيموس

پاپ و  يقيشتر بر موسيران بيصورت گرفته در ا

در  يفرهنگ يگذار استيسا يآن بر جوانان  يرگذاريتأث

 باشد.  مي عامه يقينه موسيزم

عنوان ( در مقاله خود با 2191) مؤذن

 ج دستين نتايبه ا« يقيموس در عرصه يگذار استيس»

ن يب يچ گونه ارتباط سازمانيابد که عماًل هي مي

واحد  يسازمان ارشاد اسالم يقيدفتر موسهاي  تيفعال

غات يسازمان تبل يحوزه هنر يقيتهران و واحد موس

 يمايو سسازمان صدا  يقيتهران و دفتر موس ياسالم

هاي  همان طور که از گفتهندارد )استان تهران وجود 

( رابطه ديآ يبرمف آنها ين و از شرح وظايمسئول

 است.  يآنها با هم عرضهاي  استيس

7سيوال
را تحت عنوان  ي( کتاب2991) 8و ملم 

به چاپ « يقيموس تيفعال وها  رسانهاست يس»

است ينقش س ين کتاب به چگونگي. ااند رسانده

ن به ي. همچنپردازد يم يقينه پخش موسيدر زمها  دولت

، 9کايجامائ يکشورها در يقيموسهاي  تيفعال يبررس

13و سوئد12اي، تانزان11اي، کن10دادينيتر
نقش  ؛ وپردازد يم 

 يق برگزاريدولت را در جهت تشوهاي  استيس

 داند. مي زنده موثر يقيموس

 

 چارچوب نظري

و  ها سؤال، يو نظر يمفهوم يها چارچوب

مطالعه  يرهايدهند. در انتخاب متغ يها را شکل م هيفرض

ها در  افتهيکنند و  يمحقق کمک مها به  ف آنيو تعر

 شوند.  ير ميها، تفس پرتو آن

ک و يم نزدي، مفاهياما در چارچوب مفهوم

ک موضوع مشترک و کالن تر، يخانواده با  هم

ل يشوند تا آن موضوع با شرح و تفص يم يگردآور

م مشخص ين مفاهيروشن شود، اما روابط ب يشتريب

و محدود  ها لسؤااما در جهت منسجم کردن ؛ شود ينم

 يه چارچوب مفهوميها، ته افتهيکردن موضوع و 

ن مقاله، ي( در ا51، 2192نثار  ينيحس (است. يضرور

 موضوع ارائه يبررس ير برايز يچارچوب مفهوم

 گردد. مي
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 چارچوب مفهومي تحقيق :2نمودار 

 

 قيتحق يشناس روش

ه و يثانو لين پژوهش بر اساس دو روش تحليا

ه يل ثانويدر روش تحلمصاحبه انجام شده است. 

از  ينترنتيو ااي  اطالعات موجود را بصورت کتابخانه

 يپژوهشهاي  و گزارش ها کتابمتون مقاالت و 

هاي  را با داده يقبلهاي  کرده و سپس داده يآور جمع

الن، بخش يمرکز گ يمايو سسازمان صدا  يفعل

اداره  يقيانجمن موسالن و يگ يحوزه هنر يقيموس

 را ارائه يديکرد جديسه کرده و رويالن مقايارشاد گ

ن روش ياهاي  چالش نيتر مهماز  يکيدهد.  مي

 يپژوهش وجود نداشتن اطالعات قابل اعتماد است. ول

ه مربوط به يکرده که اطالعات اول يپژوهشگر سع

 يرسمهاي  تيو پاپ را از سا يلکيگ يقيدات موسيتول

با ذکر منبع  يمحل يقيموس يمتولهاي  سازمان

ن يگر به کار برده شده در ايکند. روش د يآور جمع

اطالعات، مصاحبه است.  يآور جمع يبرا نامه انيپا

از تعامل  ياطالعات به روش مصاحبه، بخش يآور جمع

، يگرياز د يشود که فرد مي را شامل ياجتماع

 دهد. مي ييها پاسخز يکند و او ن هاي مي پرسش

ان انواع روش مصاحبه، از روش مصاحبه ياز م

ت نشده( بهره گرفته شده ي)هدا ا آزادي ريپذ انعطاف

ن نوع مصاحبه، چهارچوب و حدود پرسش يا . دراست

 يزمان و توال يمصاحبه گر مشخص است، ول يبرا

ن يدارد. در ا يقه مصاحبه گر بستگيپرسش به سل

تر است و اطالعات  يعيطب يرفتار آزمودن ،حالت

 .ديآ مي تر بدست يواقع

 يمجر يها سازمان ن پژوهشيدر ا يجامعه آمار

الن هستند که يدر گ يفرهنگهاي  يگذار استيس

  الن مرتبط است.يگ يمحل يقيعملکرد آنها با موس

ن پژوهش با توجه به مقدار يدر ا يريگ نمونهروش 

ر ي، غيزمانهاي  تيرش و محدوديمورد پذ يخطا

ن روش همه افراد جامعه يدر ا يعنياست  ياحتمال

، شانس حضور در نمونه را ندارند. محقق از يآمار

 يمحل يقيدر حوزه موس رگذاريتأثمسئوالن  يتعداد

ق نظرات آنان را ين طريکند و از ا مي مصاحبه النيگ

ن نوع يکند. ا مي يرامون مسائل مختلف بررسيپ

ن درباره يتفکر مسئولقا نشان دهنده طرز يدق يريگ نمونه

به  ؛ کهباشد مي موضوع پژوهش در نظر گرفته شده

شود. عمده  مي رها انجامين متغيروابط ب يمنظور بررس

ن مواد و منابع يکه انجام شده است از هم ييها ليتحل

 بهره گرفته است.
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سه تن از  :از اند عبارتافراد مصاحبه شونده 

ر پخش يمد –الن يگ يمحل يقيهنرمندان اصلح موس

س حوزه يرئ -مرکز رشت  يمايصدا و س يقيموس

مسئول بخش پژوهش اداره ارشاد  - النيگ يهنر

اداره ارشاد  يمسئول روابط عموم -النيگ ياسالم

اداره  يقيمسئول صدور مجوز موس –الن يگ ياسالم

 الن.يگ يارشاد اسالم

 

 ق يتحقهاي  افتهي

بر  توانند يمکه  يدر پژوهش حاضر ابتدا به عوامل

. شود يمباشد اشاره  رگذاريتأثالن يگ يمحل يقيموس

 – يمحل يقيدگاه مدرن بر موسيد ريتأث مانند عواملي

نقش -يمحل يقيون بر موسيزيو و تلوينگرش راد ريتأث

در  ي، که به نوعيمحل يقيبر موس يران فرهنگيمد

 . بااند داشتهالن نقش يگ يمحل يقيکاهش رونق موس

ن ين عوامل مهم هستند اما در ايا ينکه تماميتوجه به ا

 يقيدر موس يفرهنگ يگذار استيس ريتأثبه  صرفًامقاله 

 قرار يو مورد بررس ميکن يمد يالن تاکيگ يمحل

 م.يده مي

 

 يمحل يقيبر موس 14دگاه مدرنيد ريتأث الف(

  يمحل يقيته بر موسيعملکرد مدرن ريتأث( 3

 نيا توان يم را يمحل يقيته بر موسيعملکرد مدرن

 مهز همچون هين 15تهيمدرن؛ ان نموديب گونه

 به نگرش وهيش نييتع و اتخاذ با گر،يد يها يدئولوژيا

 شنهاديپ انسان به را خود يستيز يالگوها ،يهست

اين تحول  کند. يم تالش زين آن تحقق يبرا و دهد يم

بلكه ساير  ،در محدوده دنياى غرب باقى نماند

 ريتأثكشورهاى جهان و از جمله ايران را نيز تحت 

مدرن و  يقيران بحث کاربرد موسيدر ا خود قرار داد.

 يقيموس يو سهم حکومت در تعال يک و محليکالس

  ز است.يچالش برانگ يبحث

موجود، در تمام  ينوشتارها يدر تمام

به عمل  يسنت يقيکه با هنرمندان موس ييها مصاحبه

ن امور يمسئولها  يگفتارها و سخنران يو در تمام آمده

 ياست فرهنگين ادعا وجود دارد که سيا ، گواهرانيدر ا

امروز حکومت به خصوص، از زمان تماس ما با 

ش( دچار هرج و يفرهنگ غرب )حدود صد سال پ

شده  يرين درگياز ا يخاص ناش يمرج و سردرگم

 (41، 2178است. )جعفرزاده 

شود که در  مي شروع ييآن جا ن هرج و مرج ازيا

شدن روز افزون، هنر  يل صنعتيته به دليجوامع مدرن

 يهنر ياياح يشود و در پ مي کشانده يبه نابود يقوم

که  يهستند که در جهت منافعشان باشد نه هنر قوم

 يراهگان. )کند مي زبان مردم از وجود آنها تراوش

2177 ،351) 

 هيتوج ن گونهيته را ايحضور مدرن ياز طرف

و  تالطمتنوع،  اش يقيموسکه در اي  کنند جامعه مي

 يب نداشته باشد منسوخ است. چرا که فضايفراز و نش

د يدهد و در آن ام مي و سکون از خود ارائه يک بعدي

 (118، 2188ندارد. )نتل  ييجا ينيو خوش ب

ق تر يو بهتر است دق ينيند شهرنشيبا رشد فرا ياز طرف

در  يز سبک زندگيدر روستاها ن 16شدن يم شهريبگو

م قرن ين يران طيا ياست. روستاها يريگ شکلحال 

 ياديبنهاي  و ارزش يوه زندگيگذشته از نظر ش

شده است. در  يرات مهمييتغ خوش دست يفرهنگ

به  ييته روستايمدرن يبه نوع زيالن نيگ يروستاها

بر  يمبتنهاي  مثال ارزش يآمده است. برا وجود

ز ين کاالها در روستاها نينمادهاي  ا ارزشيمصرف 

که روستا زادبوم و  يسنت يشود. آن تلق مي دهيد

ان يبود اکنون از م يا فرهنگ قومي 17فولکلور ستگاهيز

گر همانند شهرها يز ديرفته است و در روستاها ن

ک را يفولکور يقيشعر و زبان و موس توان يم بندرت

ا ياي  آن همان محصوالت رسانه يمشاهده کرد و بجا

جه ين شده است. در نتيگزيفرهنگ عامه پسند جا
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 يو تحوالت ساختار ييشدن فرهنگ روستااي  رسانه

انه رو به افول نهاده و ياجتماع گراهاي  گر ارزشيد

ن امر يافته است. ايانه در آن توسعه يفردگراهاي  ارزش

 ساالن بزرگهاي  ن نسليب ياساسهاي  باعث تفاوت

آنها هاي  ها( با فرزندان و نوه زرگو مادر بها  )پدربزرگ

وه لباس يز در شيش از هر چين امر بيشده است. ا

نوع انتخاب گفتار و هاي  وهيش و شيدن و آرايپوش

ت ينيو ع يتجل ييرفتار نسل جوان روستا يقيموس

تفاوت  توان ينم به سهولتگر يد ؛ وافته استي

مشاهده کرد  يو شهر يين جوان روستايبارز ب يفرهنگ

متفاوت  يخاصهاي  نهين دو در زمياگرچه همچنان ا

 (2، 2185 ي. )فاضلهستند

 

 يمحل يقيبر موس يتکنولوژ ريتأث( 2

است که نقش اول را  يريده صفحه گرامافون ديپد

فا کرده است و يا يمحل يقيخ موسيدر تحول تار

ر داده است. ييرا از جهان تغ ما ييايقير موسيتصو

 ( 14، 2178 خترير)

 

عبارت  يمحل يقيظهور گرامافون بر موس آثار مثبت

 بود از

شکسوتان ياز پ يدر حال نابودهاي  يضبط ملود

در محافل  يقيشکستن انحصار موس-يمحل يقيموس

-يقيموس مردم به عموم يدسترس و وابسته به دربار

 دوره مشروطه.در  ياسيس يآوازهارواج 

 

عبارت  يمحل يقيموسظهور گرامافون بر  يآثار منف

 بود از

به منابع  يدسترس- يقيموس رات در نحوه آموزشييتغ

 يرياثرپذو  رانيا يخارج از محدوده فرهنگ يصوت

 - رانيا يخارج از قلمرو فرهنگ ياز آوازها يکيتکن

از دهه  به خصوص يرانيا يقيموس در يستاره ساز

 .چهل

و حذف  ين زراعتيدر زم ي( ظهور تکنولوژ3

  در هنگام کار يبوم يآوازها

 يو حذف آوازها ين زراعتيدر زم يظهور تکنولوژ

د يل تشديگر از داليد يکيدر هنگام کار  يبوم

با مدرن شدن . است النيگ يمحل يقيموس يفراموش

راث گذشته ياز م ييها بخش متأسفانهد، يجد يايدن

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

در گوشه و کنار  ياريبس يمحل يها زبانو ها  لهجه

در . است يا در حال نابوديعالم نابود شده و 

 ران،يا ياز نواح ينه چندان دور، مردم بعضهاي  گذشته

هنگام جمع شدن و درو کردن  الن،يگ ژهيبه و

 يمحلهاي  ف و ترانهي، تصانيمحصوالت کشاورز

ن يدان آمدن کمبايبه م ،امروزه يخواندند ول مي يخاص

در درو و خرمن کردن  يانسان يرويو کم شدن نقش ن

 با بهيل و زيف اصيو تصانها  ن ترانهيمحصوالت، ا

مثاًل در زمان کشت سپرده شده است.  يفراموش دست

 يول خواندند. مي محصول، ترانه مخصوص خود را

 ياز آن، فضا يو دود ناش 18نيکمباخشن  ياکنون صدا

در  يرو تکنولوژن يکند. از ا مي ينقاش مزرعه را

 يباق يمحلهاي  آواز يبرا يجا يکشاورزهاي  نيزم

 نگذاشته است. 

 

  يمحل يقيون بر موسيزيو و تلوينگرش راد ريتأث( ب

 يقيموس، 2129بهشت ماه يو در ارديراد ييداياز پ

. در زمان کرده استاي  رات قابل مالحظهييتغ يمحل

و و يرادهاي  ، برنامهيپهلو محمدرضاو  رضاخان

ل ياصهاي  ن که از سرچشمهيا يون به جايزيتلو

و  ياسيل سيبه دال ه کنند،يکشور خودمان تغذ يفرهنگ

 اراده يببر جو جامعه، مردم ما را  حاکم يستم فرهنگيس

کردند  مي غرب غرق يفرهنگ يها قالبو  ها ارزشدر 

کشور خودمان که از وجود  يمحل يقيو ما را از موس

است دور نگاه داشت.  يواقعهنر مردم تراوش کرده و 

 (354، 2177 ي)راهگان
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افت طول يدر و ويبا توسعه راد زين دوره نيدر بعد از ا

و ير راديرامون نظيپ يفرهنگهاي  حوزه يوهايموج راد

 يالتقاط 19تهيکاليموز يش نوعيدايقاهره و استانبول به پ

و  يدستگاه يقين موسيد در ايجاد سبک جديو ا

به  زين 2157دوره بعد از انقالب  . درمنجر شد يمحل

کشور بر  يقيموسهاي  استيل همان عدم انطباق سيدل

 يان نابسامانيجر ،رانيا ييقايو موس يسابقه فرهنگ

وان ساکت؛ ي. ککند يمجلوه  تر پررنگ يمحل يقيموس

 د:يگو اي مي در مصاحبه يرانيو نوازنده ا دان يقيموس

و و يدرصد كارهاي راد 91درحال حاضر »

غربي، جاز و پاپ است.من شخصًا  يقيون موسيزيتلو

ولي اگر متوليان  غربي ندارم يقيگونه عنادي با موس  هيچ

ساز و   ساز، جامعه  انسان يقيدم از موس   موسيقي

بايد اخالق و  يقيزنند و معتقدند كه موس  ساز مي  مردم

برون  يقيفضايل اجتماعي مردم را باال ببرد، چرا از موس

 «كنند؟!  ايت ميحم يمرز

هنرمندان  الدين محمديان، يكي از سيدجالل

 گويد:  مي يموسيقي محل

ون دم از مبارزه با يزيو و تلويكارگزاران در راد»

زنند؛ اين در حالي است كه  مي تهاجم فرهنگي

حوزه موسيقي كشورمان در حال حاضر به هاي  سياست

 كند، امروز معيار تفكيك مي رشد تهاجم فرهنگي كمك

موسيقي سالم از ناسالم از ميان رفته و همه چيز تجاري 

شده و همين روند سبب گرديده تا امروز به اين 

 «وضعيت تاسف بار و تامل انگيز برسيم.

 

  يمحل يقيران فرهنگي بر موسيج( نقش مد

به  يت فرهنگ بوميت در حفظ هويرينقش مد

نمود. چرا که  يمهم تلق توان يمرا  يمحل يقيموس ژهيو

را  ييها چالشبه دنبال خود  ن حوزهيدر ا يانگار سهل

 اند عبارتن عوامل يبه همراه داشته است. دو نمونه از ا

 از:

 

 يها سازمانن يب يو عدم هماهنگ يکار ( موازي3

 يياجرا

رامون يآنها ابهام پ نيتر مهمد ين مشکل و شاياول

د شده است. يتول يبه آثار هنر يمجوز دههاي  مالک

رد، اثرش را ياز ارشاد مجوز بگ تواند ينم يهنرک اثر ي

کند و  مي غات ارائهيتبل يحوزه هنر يقيبه مرکز موس

رد يگ مي از هر دو مجوز يک اثر هنريرد. يگ مي مجوز

 يو حت کند ينمدا يرا پ يونيزيحق پخش تلو يول

رساند که  مي ن نکته را همين گفتار ايا برعکس.

ما و يصدا و س ،يهنران حوزه يو ارتباط م يهماهنگ

 يبازار آشفته ،به امور مختلف يمجوز دهارشاد در 

طبق قانون، فقط صدور  است که ين در حاليا است.

 .رديگ مي وزارت ارشاد صورت ياز سود يبا مجوز

 د:يگو مي رئيس مركز موسيقي حوزه هنري

بعد از سه  يشود، ول به کنسرتي مجوز داده نمي»

گر به آن مجوز يد يماه و در شب کنسرت، نهاد

تواند تا دو ماه  اين کنسرت چطور مي دهد. آخر  مي

پيش ممنوع باشد يک دفعه شب اجرا آزاد بشود؟ بر 

 « چه اساسي و چه مالکي؟

واحد  يگذار استيسي راعضو شوجناب رهگذر 

 د:يگو مي نيچن ادبيات

به  موازي کاري در فرايند اجرايي حوزه هنري»

ام كه  بنده هنوز متوجه نشده رد، امايگ مي صورت يراحت

فلسفه تاسيس حوزه هنري استان تهران چه بوده است. 

در دو سال گذشته حوزه هنري تشكيالت جديدي را 

در ، به نام حوزه هنري استان تهران به راه انداخت

حاليكه با وجود اين حوزه مركزي، ديگر به حوزه 

هنري استان تهران نيازي نبود. اآلن برخي از همان 

به آن مكان را شد  جا انجام مي كارهايي كه در اين

 (2، 2191 ي)رمضان.« اند برده
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 يقيدر حوزه موس يا رحرفهيغران ي( حضور مد2

 يقين رفتن موسيد از بين مشکل در تشديدوم

است که جدا از تخصص  يرانيالن، نقش مديگ يمحل

طه مهم ين حيت ايري، مديليو حرفه و رشته تحص

است و ضوابط پخش يس اند. را بر عهده گرفته يفرهنگ

 ،هيد، تهيبند در دستورالعمل تول 26در قالب  يقيموس

 يکس يحت يول است.  ن شدهيپخش برنامه تدوو  نيتأم

در دستگاه مربوطه است از  يقيپخش موس يکه متصد

الزم  ييايقين از سواد موسيضوابط مدون شده و همچن

پور رضا از هنرمندان  . فريدونستيبرخوردار ن

 يوقت: »ديگو مي نهين زميدر ا النيگ يمحل يقيموس

 يند نه و خوششان نميگو مي يده مي را ارائه يآهنگ

پسندند  مي را که خودشان يخواهند شعر مي د ويآ

شعر و آهنگ هم در جان  يجه وقتيشنهاد کنند؛ در نتيپ

 يقيز نخواهد داشت و موسيخوب ن يند بازدهينش ينم

 .«شود. مي دچار افت

 

در كاهش رونق  يفرهنگ يگذار استيسد( نقش 

 النيگ يمحل يقيموس

ن هزار سال سابقه يالن در کنار چنديگ يقيموس

ر انواع يدر کنار سا ييگاه بااليرشد کرده و جا يفرهنگ

و  يقيان اصحاب موسيم يريگ چشمو منزلت  يقيموس

 يقو يفرهنگنه يشيک پي ين داراين دارد. بنابرايمخاطب

 ي نهيشيپن امکان هم وجود دارد که ما يا ياست. ول

 ريتأثتحت  يگذار استيسم اما يداشته باش يعال

دا يپ يگرير ديمختلف س يانات فرهنگياتفاقات و جر

 يگذار استيس ريتأثبه  صرفًان مقاله يکرده باشد. در ا

م چرا که يپرداز مي النيگ يمحل يقيدر موس يفرهنگ

نه تنها  ينه فرهنگيشين پيبه ا گذار استيس يتوجه يب

دهد بلکه به  مي شدن آن را مورد مخاطره قرار يياجرا

است.  يخيتار يآزمون و خطاها  ختن قرنيدور ر ينوع

عطف  يستيخواهد اجرا شود با مي که ياستيلذا هر س

ان يرسد جر مي بر ما سبق خود باشد، اما به نظر

رود. در  مي يگريکشور به سمت د يقيموس

که مانع  يکالن کشور، موارد يفرهنگ يگذار استيس

به موارد  توان يم شود مي يو محل يمل يقيرشد موس

 ( 11، 2191 ييپور عطار اشاره کرد. )يز

 

 يمحل يقيبه موس يالت کافياختصاص تسه ( عدم3

  النيگ

و  يمادهاي  قياز هنرمندان با تشو ياريبس

ر حفظ يفراغ بال در مستوانند با  مي يمعنوهاي  تيحما

موثر و هاي  خطه خود حرکت يقيموسهاي  اصالت

نه ينه در زم يالت کافيتسه يداشته باشند. ولاي  سازنده

هنرمندان  يبرا يافزار نرمنه يو نه در زم يافزار سخت

  .شود ينمفراهم 

، عدم يافزار سختالت يتسههاي  از نمونه يکي

ن يباشد. ا مي يقيموس يسالن کنسرت اجرا وجود

 يو هم در سطح استان يمسئله هم در سطح کشور

 موجود، يها سالنچرا که اکثر  محسوس است. کاماًل

ت يستند و تنها به خاطر ظرفين يقيمخصوص موس

 يقيموسها  زبان گروهيم يگريا نبود سالن ديشان يباال

 شوند. يم

 

 کنسرت موجود در استان گيالن يها سالن: 2جدول 

 وابسته به سازمان نام سالن

 يدر بخش دولت سالن سردار جنگل

 يدر بخش دولت اياالنب خاتمسالن 

 يدر بخش خصوص ادگار امامي يسالن ورزش

 يدر بخش خصوص کيالکتر يسالن ورزش

 يدر بخش خصوص سالن بانک صادرات

 يدر بخش خصوص زيتاالر شاند

اداره ارشاد  ي)مصاحبه با مسئول بخش روابط عموم

 (2191الن يگ ياسالم
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ش را دارد. از يشتر ساختار سالن همايبها  ن سالنيا

 کيلحاظ آکوست
هاي  از استانداردها  يدمان صندليو چ20

 يزمان ن قابل ذکر استيستند. همچنيالزم برخوردار ن

در رشت  2183در سال  يرضا افتخاريکه کنسرت عل

در  ايرنا خبرنگار گو با در گفت وشان يمه کاره ماند اين

 رشت افزود: 

 براي اجراي كنسرت موسيقي در رشت سالن»

. که اصال نه مناسب يك كارخانه برگزار شد درسالن

که مخاطب در  يينوازندگان بود و نه فضا ياجرا

 (2، 2183 ي)کوپال« رد.يقرار گ يط مناسبيشرا

دهد که ما با داشتن  يرخ م يها در حال ن اتفاقيا

مخصوص  يها سالن، يقيار ساله موسخ چند هزيتار

 النيگدر  يقيموس يعرضه و تقاضا .ميندار يقيموس

کمبود سالن  مسئلهست و يچ عنوان هماهنگ نيبه ه

کره ياست که متأسفانه بر پ يمشکل النيگدر  يقيموس

 ر زده است.يناپذ جبران يا ضربهالن يگ يمحل يقيموس

 

 از جوانان ييايقيموس يازسنجينعدم  (2

نوجوانان، جوانان و افراد بزرگسال، هر کدام به 

اي  ژهيو يازهايخود، ن يسن و حال و هوا ياقتضا

تم و حرکت يکه وجودش سرشار از ر يدارند. جوان

 يراض چهار مضرابو  ش در آمديپ کيبا  ،است

تواند  مي ازهاين نيبه ا يتوجه يبن است که ي. اشود ينم

ازها ين نيمنحط بکشاند. غرب، ا يقيموس ياو را به سو

. اند کرده يگذار هيسرماآن  يص داده و رويرا تشخ

 (11، 2172ان ي)شهباز

د يجوانان با يداريسبد شن نيتأمو  يازسنجينن يا

صورت  يفرهنگ گذار استيس يها سازمان ياز سو

ن ياهاي  بياز آس يميموج عظ متأسفانه . کهرديگ

ن ينهاد نسبت داد به ان يبه ا توان يمرا  يقيعرصه موس

 يو محل ينييآ يقيموس د ازيل که جوانان نسل جديدل

 ندارند. يآگاه شان يزندگ

ت از يمحکم در رعا يين اجرايب قواني( عدم تصو1

 هنرمندان يحقوق معنو

 ي، کپيمحل يقيموس ينابود ليگر از داليد يکي

ت يحق مالکاست.  يالنيآثار هنرمندان گ رمجازيغ

دارد و اي  ژهيت وياثر در جوامع مختلف اهم يمعنو

شود.  مي ز جرم محسوبيدات نيو تولها  دهيسرقت ا

ک اثر ي دآورندهيپد يران هنوز حقوق معنويدر ا يول

و مقررات وضع  يتيحماهاي  قانون .شود ينمت يرعا

ط روز ياست و با شرا ييخالءها يکهنه و دارا، شده

ن يدر ا يمشکل اصلن ي. بنابراندارد يجامعه همخوان

م بخش يو دخالت مستق ين داخليضعف قوان، نهيزم

 است. احترام به هنر و حقوق هنرمند در جامعه يدولت

از آثار  يتيقانون حما هم اگر ؛ واست نه نشدهينهاد

با ضمانت  يول شود مي بيهنرمندان در مجلس تصو

 نخواهد شد.  و اجرا يريگيپ يياجرا

 

ت يفعال يبرا ي( عدم اختصاص بودجه کاف4

 محلي يقيموس يها گروه

نه عدم اختصاص بودجه ين زميگر در ايد يمشکل

باشد.  مي يمحل يقيموس يها گروهت يفعال يبرا يکاف

 کهاست  ييگر کارهاياز د يقيموس ديت عرصه توليتقو

د به آن توجه شود که يکالن کشور با يگذار استيسدر 

دا يتحقق پ يمحل يقين موضوع در عرصه موسيا

 است. يکه علت آن عدم اختصاص بودجه کاف کند ينم

آبادي معاون هنري وزارت فرهنگ و  حميد شاه

 :ديگو يم ارشاد اسالمي

شاه آبادي درباره بودجه هنر گفت:بودجه معاونت »

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

ميليارد تومان  1تئاتر را اداره كرد و نه با  توان يمتومان 

در بين ادارات كل معاونت  .امكان اداره موسيقي است

بودجه  و امور هنري نيز اعتبار و بودجه تناسب ندارند

 .«ها ناچيز است موسيقي نسبت به ديگر حوزه
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در خطر تهاجم  است که ييران از جمله کشورهايا

ک عنصر يبه  زين يرانيا يقيو موس دقرار دار يفرهنگ

 ش از همه در خطريب، يرانياز فرهنگ ا يشفاه

د و منتشر يرا تول يد آثاريبان يبنابرا است يريپذ بيآس

، را داشته باشند يم که بضاعت مقابله با آثار خارجيکن

کشور قرار  يقيار موسيدر اخت يودجه الزم و کافاما ب

م و يم موفق باشين رقابت بتوانيتا در ا شود ينمداده 

 يحت،يقيبودجه موس است. يجد ين احساس خطريا

 ،ينما و تجسميچون تئاتر و س ييسه با هنرهايدر مقا

بودجه  اسفناک تر را تجربه کرده است. يتيوضع

ارد يليم 3م تا يو ن 4ن يب 92در سال  کشور يقيموس

در  يقيبودجه موس 91در سال ن يهمچن ؛ وتومان بود

 4قط بود که ففصل فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده 

اختصاص داده شد.  يقيموس ارد تومان بهيليم

 (2، 2189 انيچکناور)

به سمت  يقيد موسيد انتظار داشت تولين بايبنابرا

 يقيد موسيتول دا کرده باشد ويسوق پ تيفيک يآثار ب

 نبوده است.قابل توجه  ر اصاًلياخ يها در طول سال

 

 يگذار استيس يمتول يها سازمانعملکرد  ريتأثو( 

 النيگ يقيبر موس يفرهنگ

 يها يگذار استيس يعنوان متولسه سازمان به 

، يف ستاديوظا يکشور دارا يقيکالن حوزه موس

 يقيبخش موس :از اند عبارتبوده که  يتيو حما يتيهدا

 ي حوزه يقيالن، انجمن موسيگ يمايو سمرکز صدا 

 يقيالن، انجمن موسياستان گ ياسالمغات يتبل يهنر

 الن.يگ ياداره کل ارشاد اسالم

 النيمرکز گ يمايعملکرد صدا و س يبررس( 2

ت يحفظ هو ياستانهاي  ف شبکهيوظا نيتر مهماز 

الن در حفظ و يگ يماينقش صدا و س .است يبوم

ن رسانه يک، بهتريو فولکور يبوم يقياء موسياح

نه يکه در س ييها زمزمهتا آواها و  شود يممحسوب 

الن مستور مانده است را يگهاي  هيان و کوهپايروستائ

از اي  در دوره يا کند. وليو اح يآور جمعضبط و 

و  41هاي  ران به ويژه در دههيا يافتگي توسعهفرآيند 

ناديده انگاشتن رسوم محلي، بخشي از توسعه  51

مرگ تدريجي بسياري  ،شد و اين امر مي يافتگي تلقي

 ؛ وگيالن را رقم زد ژهيبه وکشور و  کهن اتاز رسوم

معرفي  نسبت به اين رسوم وها  اين رسانه يتوجه يب

ساز و کارهاي فرهنگي  خودآگاه و ناخودآگاه

هاي  به فرهنگ ريناپذ جبرانجايگزين، آسيبي جدي و 

ن جهت يکرده است. به هممحلي وارد  -بومي 

ژه يو به و يقين مرکز در عرصه موسيا يها تيفعال

 يمحل يقيد موسينه توليالن را در زميگ يمحل يقيموس

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

 م.يده يم

 

: توليدات موسيقي محلي مرکز صدا و سيماي 1جدول 

 2192-2191-2187استان گيالن در سال 

 نوع اثر تعداد آثار سال رديف

 گيلگي 31 2187 2

 گيلکي 7 2191 1

 گيلگي 11 2192 1

 --- 211 جمع 4

استان  يمايو س)مصاحبه با مسئول بخش موسيقي مرکز صدا 

 (2191گيالن 

 

موسيقي پاپ مرکز صدا و سيماي  : توليدات1جدول 

 2192-2191-2187استان گيالن در سال 

 نوع اثر تعداد آثار سال رديف

 پاپ 21 2187 2

 پاپ 2 2191 1

 پاپ 41 2192 1

 --- 53 جمع 4

استان  يمايو س)مصاحبه با مسئول بخش موسيقي مرکز صدا 

 (2191گيالن 
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 يلکيد شده گينکه تعداد آثار توليبا توجه به ا

با  يداشته است ول ينسبت به آثار پاپ حرکت نزول

 النيمرکز گ يمايآنچه که امروز از مرکز صدا و س

 ين نابسامانيل ايم متناقض است. از داليشنو مي

 ير بومين غيان و همچنيمتصد يسطح آگاه به توان يم

اشاره نمود. ها  ن برنامهيه کنندگان ايته يبودن بعض

 ي ذائقه ،است که در هنگام پخش آثار يعين طبيبنابرا

الن يگ يقيت موسيکه در نها فرماست حکمآنان  يفرد

  .ماند مي مهجور

الن يگ يقيمحمد بشرا از هنرمندان عرصه موس

 :ديگو يم

شمشيرهاي دولبه اند وهمانگونه که در  ها رسانه»

کم رنگ شدن رسوم نوروزي گيالن موثر بوده اند با 

توانند به عامل احياي  مي برنامه ريزي و هدف گذاري

نقش رسانه ي صدا وسيما و اين رسوم هم تبديل شوند.

 (3، 2192)بشرا « است.ارزيابي قابل  را دراين زمينه

 

 يهنر ي حوزه يقيانجمن موس عملکرد ي( بررس2

 النياستان گ يغات اسالميتبل

ن يد ايالن، تاکيگبه گفته رئيس حوزه هنري 

 . رئيساست يآثار هنر يد محوريشتر بر توليسازمان ب

 يدات حوزه هنريالن درباره تولياستان گ يحوزه هنر

 :ديگو يم

 درآمد زا ،سفانه در کشور ما بخش هنر نيز تأم»

 مصرف کنندههاي  نيست و به اصطالح از سازمان

 ين حوزه، بازخورد مالينه درايکه هز شود مي محسوب

از آنجا که ذات هنر  آيد مي به نظر يول. به دنبال ندارد

در نظر گرفتن اين نکته که با  وست يمصرف کننده ن

حوزه هنري به  يو از طرفتواند درآمد زا باشد  مي هنر

 عنوان متولي اصلي حمايت از انواع هنرها شناخته

نسب به  ح ،يصح با برنامه ريزي دتوان مي وشود  مي

و  ندتوليد، بازاريابي و فروش محصوالت هنري اقدام ک

د و يااز اين طريق هم استقالل بخش هنر را تقويت نم

زيان ده دولتي هاي  هم اين بخش را از فهرست سازمان

 « .ندخارج ک

 يشده و ادعاها يآور جمعاما با توجه به اطالعات 

، يد محورينه داشتن اهداف توليشده در زممطرح 

 يمحل يقيج موسيد و تروياذعان نمود که تول توان يم

 صورت گرفته است. ينييباز هم در سطح پا

 

: توليدات موسيقي محلي انجمن موسيقي 4جدول 

 2192-2191-2189حوزه هنري در سال 

 رديف سال تعداد اثر نوع اثر

 2 2192 1 گيلکي

 1 2191 3 گيلکي

 1 2189 2 گيلکي

 4 جمع 9 ---

 (2191)مصاحبه با مسئول بخش موسيقي حوزه هنري گيالن 

 

غير محلي انجمن موسيقي  : توليدات موسيقي5 جدول

 2192-2191-2189حوزه هنري در سال 

 رديف سال تعداد اثر نوع اثر

 2 2192 2 غير گيلکي

 1 2191 1 غير گيلکي

 1 2189 1 غير گيلکي

 4 جمع 3 ---

 (2191)مصاحبه با مسئول بخش موسيقي حوزه هنري گيالن 

 

اداره کل  يقيعملکرد انجمن موس ي( بررس1

 النياستان گ يارشاد اسالم

اداره کل  يفه اصليدر ابتدا گفته شد وظ همان طور

هاي  گروه الن در قباليگ يفرهنگ و ارشاد اسالم

 ين در برگزاريصدور مجوز است. همچن يقيموس

 سيتأسق يتشو يو حتها  جشنواره ،ها کنسرت

تواند موثر باشد.  مي يمحل يقيآالت موسهاي  فروشگاه

الن نه تنها در صدور مجوز که يگ يارشاد اسالم يول

 شده  ياداره ارشاد است، دچار چندگانگ يفه اصليوظ
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 انجام شده در دهه اخير از اداره ارشاد استان گيالن يها پژوهش: تعداد 3جدول 

 سال انتشار مؤلف نام اثر رديف

 2184 فريدون پور رضا موسيقي فولکلور گيالن 2

 2182 امير نعمتي بررسي وضعيت موسيقي در گيالن 1

 2181 عادل عليزاده موسيقي نواحي کوهستاني استان گيالن 1

 2181   هفت خوانيآرمين فريدي  کمانچه ديلمان 4

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

 

ت يفعال يجانبهاي  نهير زمياست، بلکه در سا

از  ين مسئله قابل مشاهده است. به برخيز هميش نيخو

به  ين نهاد فرهنگيا يها ضعفکه از ها  يچندگانگ نيا

 شود. مي د اشارهيآ مي حساب

 

 در صدور مجوزاي  قهيسل يها انيجروجود  ●

 يانقالب فرهنگ يعال يرش مصوبات شورايبا پذ

ن مصوبه به شکل يمواد ا ياجرا هلئدر حکم قانون، مس

 يتر مجر شرط است. به عبارت ساده بالشک ،حيصح

ست کار نظارت يبا يم و وزارت ارشاد است ن احکاميا

اند را  که درخواست صدور مجوز داشته يق آثاريو تطب

 يأت و دقت، ريت درايبسپارد تا در نها يبه کارشناسان

در وزارت ها  يزيبحث مماما ؛ را صادر کنند يينها

ک ين که چطور يشه مورد توجه بوده است. ايارشاد هم

و شود  مي ا دچار مشکليرد و يگ مي مجوز ياثر هنر

شتر يدر ب هنرمندان. ، برخورد نابرابر ارشاد بانيهمچن

چ ضابطه يقه افراد است و هيموارد مالک مجوز، سل

موجب  ،ها يزيمم گونه نيا .هم وجود ندارد يمشخص

 شود.  مي زه هنرمندانيف انگيل و تضعيتعد

، يقياز هنرمندان موس يکي يالنيم گيمحمدرضا فه

 د: يگو يم باره نيدرا

ا يرد، يگ يکه مجوز نم يساز يم ياثر يوقت»

ا در يو  يارتباطت را با مخاطب از دست بده يمجبور

ت مهم باشد، مجبور به يکه حفظ مخاطب برا يصورت

افت مجوز يدر يبرا،گران يقه ديبه سل د آثاريتول

 يگر اثر خالقانه نبوده؛ بلکه سفارشيکه د يشو يم

  «.است

 

 يمحل يقينه موسيدر زم يانجام پژوهش کاف عدم ●

 النيگ يدر ارشاد اسالم

ج ين نتايبه عمل آمده اهاي  يبا توجه به بررس

در  ياثر پژوهش 4ر تنها يشد که در دهه اخ حاصل

 يدر سازمان ارشاد اسالم النيگ يمحل يقينه موسيزم

از آنها  يکي تنها ؛ کهالن صورت گرفته استياستان گ

نگاشته  به قلم استاد پور رضا اي بصورت جامع و حرفه

ف يتأل يقيان موسينشجوه آثار به دست دايشده و بق

 ن مطلب است.يا ياير گويز . جدولده استيگرد

 

 ياهال ياداره ارشاد براهاي  ت برنامهيعدم جذاب ●

 يقيموس

ر ياخ يها سالد شده در يتولهاي  با توجه به برنامه

 متأسفانهالن، ياستان گ ياز طرف اداره ارشاد اسالم

. را به سمت خود جذب کند يادينتوانسته مخاطبان ز

ارشاد، هاي  ر به حضور مخاطبان برنامهيجدول ز در

اشاره شده است. البته قابل ذکر است تنها آمار مربوط 

ر است. يبه قرار ز . کهباشد مي به سه سال در دسترس

 (214، 2192نثار  يني)حس
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موسيقي توليد شده طي هاي  : استقبال از برنامه7جدول 

 81-81 يها سال

هاي  تعداد برنامه سال رديف

 موسيقي

تعداد 

 تماشاگران

2 2181 13 35211 

1 2182 31 11935 

1 2181 84 31528 

 --- 271 جمع 4

 

 يريگ جهينت

و ها  هر گاه دولت يخ بشريطول تار در

مردم جدا افتاده و  ير فرهنگياز مس يرسمهاي  سازمان

و فرهنگ  اند داشته گريد ياستير و سيش سيخو يبرا

افته يان مطلوب و کمال يالن و جريز الجرم سين

ش را از دست داده و چه بسا به انقطاع و يخو

ز انسان يل نين دليمبتال شده است. به هم يختگيگس

 يش به نحويخو يه عقالنيو بن ينتوانسته از بار فرهنگ

را به  يبردار بهرهاست حداکثر  يروح جمع يکه مقتضا

ر وجود در يعمل آورد و در استحصال و استخراج ذخا

 ين موضوع درباره همه اجزايابد. ايق يحد اعال، توف

 کند. مي ز صدقين يمحل يقيموس ژهيبه وفرهنگ، 

ن عرصه يو فعاالن ا ينواح يقيد موسيهمه اسات  

و  ينواح يقين موضوع اتفاق نظر دارند که موسيبر ا

سپرده شده است و  يبه دست فراموش يراث فرهنگيم

د در جهت حفظ و ثبت آن تالش کرد. چرا که با يبا

نده يفردا و نسل آ يامروز، برا يتوجه يبو  يانگار سهل

ار يبس ين نگرانينخواهد ماند که البته ا يباق يراثيم

د ين ضرورت وجود دارد که بايت است و ايحائز اهم

اي  ژهيبه آن توجه و يکالن فرهنگ يها يزير برنامهدر 

 داشت.

فرهنگي در كشور  يگذار استيسرسد  مي به نظر

ما آن گونه كه شايسته است، نتوانسته به موسيقي محلي 

بپردازد و نه تنها باعث رشد و شكوفايي رونق موسيقي 

محلي نشده، بلكه هاي  محلي گيالن مانند ساير موسيقي

موسيقي،  اين نوع از موسيقي در مقايسه با ساير انواع

هاي  كم جلوه شده است. وجود نداشتن سياست

مبتني بر فرهنگ عامه هاي  مشخص، نبودن سياست

و راهكارهاي مشخص و  ها نامه نييآمردم و نداشتن 

و اجراي  يگذار استيسمدون و چندگانگي در 

فرهنگي از جمله مشكالت نظام هاي  سياست

 رااي  جديهاي  فرهنگي است که آسيب يگذار استيس

از  يکيبه موسيقي محلي گيالن وارد نموده است. 

 ييها سازمان، وجود يمحل يقيبر موسعوامل موثر 

هر ت يدهند. حوزه فعال مي انجام يکار ياست که مواز

دارد مثل امر  يبا هم همپوشانها  ن سازمانياز ا کدام

 يبرا يو نظر يعمل يد الگويو تول يمجوز ده

کند  مي دشوار يقيجامعه موس يکه کار را برا يقيموس

کند. الزم  مي يدچار سردرگمن حال همه را يو در ع

کالن  يگذار استيس يکيها  ن سازمانيان اياست از م

ن کند و ييرا تب ينظر يالگو يگريانجام بدهد و د

 ک سازمانيت هم يو در نها يعمل يالگو يگريد

د را يباشد و مراحل تول يان مجوز دهيجر يمتول

ست يبا مي گر که احتمااًليد يسازمان کند وت يريمد

بخش اجرا و به طبع آن  باشد مايو سصدا 

 رد. يان عموم مردم بر عهده گيدر م يساز فرهنگ

ان يبا جر يقيموس يان اهاليگر رابطه مينکته د

ن جامعه بتوانند ين که اياست و ا گذار استيس

 يگذار استيس يعال يخود را به شوراهاي  خواسته

 يقيک نفر از جامعه موسين نحو که يانتقال دهند به ا

 حضور داشته باشد.  يعال يدر شورا

تواند فقط  مي ارشاد يقيدفتر موس ،ياز طرف

هاي  ان بخشيم يو هماهنگ يت مجوز دهيمسئول

گر يد يرا بر عهده داشته باشد و سازمان يقيموس يدولت

و پژوهش در مورد  ينظر يد الگوهايت توليمسئول

تواند  مي ن سازمانيرد. ايبگ بر عهدهرا  يمتعال يقيموس

 ينظرهاي  ازي، نيد محصوالت نظريعالوه بر تول

ن يهمچن . وکند مي را هم برطرف گذار استيس يشورا
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بر  ييد نمونه کارهايت توليباشد که مسئول يک سازماني

را بر  يا ابداعيو  يف شده قبليتعر ياساس الگوها

زات الزم يد تجهيعتًا باين سازمان طبيرد. ايعهده بگ

ار يدات مبدعانه و ارزشمند را در اختيتول يبرا

ر يهم زها  ه جشنوارهيهنرمندان مربوطه قرار دهد. کل

ان يش برنده جريشود تا پ مي ن سازمان اجراينظر هم

 کشور باشد.  يقيمبدعانه در موس

 يبه نام سازمان صنف ين که سازمانيا تر مهماز همه 

را ها  ن سازمانياهاي  ازيباشد که ن يقيجامعه موس

رساند.  مي گذار استيسن يو به دست مسئول يبند دسته

د وابسته به دولت باشد چرا که يعتًا نباين سازمان طبيا

، تواند ينمرا  شيها خواسته ي همهن حالت يدر ا

ن يتمام ا که يت سازمانيدر نها ؛ وکند يريگيپ

به عرصه  رگذاريتأثتواند به طور  مي راها  يگذار استيس

نقش موثر داشته  يساز فرهنگحضور بگذارد و در 

گفت مرکز  توان يم نيباشد از جنس رسانه است. بنابرا

مجدد،  يزياعمال مم يبه جا ،مايو سصدا  يقيموس

در  يساز فرهنگ ،و در مجموع يازسنجين يتالش برا

 رد.يگ بر عهدهرا  يقيامر موس

و  يزيمم يها تيل حساسيرسد تعد يبه نظر م 

و هنرمندان، از  نشر ياهال يح روشن ضوابط برايتشر

د يد بايست که در دولت جد ييکردهاين رويتر ياصل

 رد. يمورد نظر و عمل قرار گ

ب ياز تصو يفرهنگهاي  يگذار استيس يداريناپا

 رگذار برشمرد.ياز عوامل تاث يکـي توان يمتا اجـرا را 

 قوت يهنگام يفرهنگهاي  يگذار استيس ياجرا

گر باشند يکديدر تعامل با  يمتول يرد که سازمانهايگ مي

 در توان يم ت راين وضعيا يتجل .و و نه در مقابل هم

مشاهده  ريکشور در دهه اخ کالنهاي  يگذار استيس

و  و گسترش انجمن، صنف يريگ شکل ديترد يب .کرد

در  يکه تنها عنوان متفاوت دارند ول ييها سازمان

کنند و فاقد  مي تيفعال يمرحله اجرا مشابه و مواز

باشند تنها موجب باال رفتن تعارضات در  مي ياثربخش

  گردند. مي يفرهنگ يگذار استيس

 

 شنهادهايپ

ند يفرا ياجرا يبرا يشنهاديپ ي( نمودار الگو1

 :يمحل يقينه موسيدر زم يفرهنگ يگذار استيس

هاي  با سازمان ميارتباط مستق يفرهنگ يعال يشورا

 ، سازمانرسانه() ساز فرهنگمانند سازمان  ربط يذ

ک ي ارتباط گاهي . اين.. دارد.ارشاد( ودهنده )مجوز 

نمودار  يطراح . دليلباشد مي دو طرف يطرفه و گاه

ن خاطر است که يبه ا يو انشعاباي  به صورت ستاره

به طور همزمان با  تواند مي گذار استيس يعال يشورا

 ر نهادها مرتبط شود. يسا

 يدر شهرها ينواح يقيجاد آموزشگاه موسي( ا2

 .مختلف باعث آموزش به نسل جوان خواهد شد

ن يالن زميگ يقياز موس يه کنندگان آثار هنري( ته1

 داشته باشند.  يت جديحما

کشور نسبت به  ينگرش مسئوالن فرهنگ ( تغيير1

 الن. يگ يمحل يقيموس

ما و ي، صدا و سي( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم4

د ينه باين زميمرتبط در ا يياجرا يها دستگاهگر يد

برخورد اي  قهيمجوز، سل يدر اعطا يکار ياز مواز

و نظارت  يا رحرفهيغران يکردن، انتصاب مد

الت يبا اختصاص تسه و زنديبپره يراصوليغ

از  يمال تيو حما يافزار نرمو  يافزار سخت

 يقياز فراموش شدن موس يمحل يقيپژوهشگر موس

 مختلف يها يگرفتار يال البهدر  يالنيگ لياص

 کنند. يريمردم جلوگ

وستن به ين و مقررات و پيبه روز کردن قوان( 5

 نظران صاحبهاي  از خواسته« 21برن»ون يکنوانس

ت از حقوق يحما ين سند برايا ن حوزه است.يا

 ده است.ين گرديو تدو هيهنرمندان ته يمعنو
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فرهنگ است. به  ياعتماد کردن به هنرمندان و اهال( 3

 يها نامه نييت مواد آيرعا توان يمگر يعبارت د

اندرکاران  از هنرمندان و دست مًايموجود را مستق

 .فرهنگ مطالبه کرد

ن مبنا باشد که يا است آموزش و پرورش بري( س7

در سراسر  يقيموسهاي  جاد هنرستانيعالوه بر ا

 ژهيبه و يقينه موسيدر زم يکشور، کتاب يها استان

 يو آوا شناس يفولکلور همراه با ساز شناس يقيموس

 آن منطقه همراه باشد.  يبرا

 يمحل يقينه موسيدر زم ( انتشار کتاب، مقاله، مجله8

 .رديصورت گ

 که در آن به يلگيش گي( انتشار فصلنامه به گو9

 پرداخته شده باشد. يالنيل گياصهاي  ترانه

تواند در بخش  مي النيگ يراث فرهنگي( اداره کل م21

 يقيسازها و آالت موس يي، بر شناسايشناس مردم

ا در حال انقراض مثل کمانچه پنج يفراموش شده و 

و از نو  و سرنا، همت گماشته يالني، تنبور گيميس

 .اء گرداندياح

 

 
 الگوي پيشنهادي براي اجراي فرايند سياستگذاري فرهنگي در زمينه موسيقي محلي :4نمودار شماره 
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 مجوزدهنده
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ران و يا يسنت يقيموس .2178.خسرو ،جعفر زاده( 7
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 يدستگاه يقيف موسي(. رد2188( نتل، برونو. )13

 شادکام. تهران: سوره مهر.  يعل ي ترجمهران. يا

 ها ادداشتي

                                           
1 Jean Piaget 
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6 Matching 
7 Roger Wallis 
8 Krister Malm 
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11 Kanu 
12 Tanzania 
13 Suede 
14 Modern 
15 Modernity 
16 Urbanization 
17 Folklore 
18 Combine 
19 Musicalite 
20 Acoustic 
21 Berne Convention 
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