

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Iranian Cultural Research

Vol. 14
Issue 2
Summer 2021

Iranian Cultural Research

Abstract

Iranian Cultural Research

Vol. 14
Issue 2
Summer 2021

Iranian Cultural Research

Abstract

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،14-39 ،)2(41 ،پیاپی  ،41تابستان 4111
جوادزاده ،پدرام؛ کوثری ،مسعود؛ عامری شهرابی ،محسن؛ و ابطحی ،عطاءالله ( .)0011مقولههای فرهنگی توزیع موسیقی
ملی ایران .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.10-39 ،)2(00 ،
شاپا2114-0401 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

مقولههایفرهنگیتوزیعموسیقیملیایران

پدرام جوادزاده ،1مسعود کوثری* ،2محسن عامری شهرابی ،3عطاءالله ابطحی


4

دریافت9900/50/50 :؛ پذیرش9055/59/95 :


چکیده

از میان حوزههای سهگانۀ تولید ،توزیع ،و مصرف موسیقی ،توزیع موسیقی بهطور عام و توزیع موسییقی ملیی
ایران بهمعنای خاص ،کمتر موردتوجه پژوهشگران بیوده اسیت .موسییقی ملیی کیه خیود ،محصیو ت ربیۀ
تاریخی جامعه ما و درنتی ه ،دارای ویژگیهای ممتاز فرهنگ ایرانی است ،در سا های اخیر بیا کیاهن نذیو
اجتماعی ،کاهن مخاطبان ،و حتی شاید از دست دادن کارکردهای اجتماعی خود روبهرو شده است .توزییع
موسیقی در ایران ،بهعهدۀ ناشران موسیقی است و دریافت م وزهای نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسیممی،
بازبینی محتوای آثار ،و سران ام ،عرضه و توزیع موسیقی در بازار مصرف ،برخی از جنبههای توزیع موسییقی
در جامعۀ ایران بهشمار میآیند .ازآن اکه موسیقی ملی ایران ،پدیدۀ متذیاوتی نسیبت بیه موسییقیهای غربیی
است و بایدونبایدهای حاکم بر آن نیز نسبت به کشورهای دیگر بسیار متذاوت است ،بهنظر میرسد ،اسیتذاده
از نظریههای غربی برای فهم توزیع موسیقی ملی در ایران ،چندان راهگشا نباشید .برایناسیاس و بیا توجیه بیه
اینکه تاکنون پژوهشی بهمنظور فهم جنبههای اجتماعی و فرهنگی توزیع این موسیقی در کشیور ان یام نشیده
است ،این پژوهن ،با رویکردی اکتشافی و با استذاده از نظریۀ دادهبنیاد نظاممند ،در پیی ای یاد درج جیامعی
از این عرصه بهمنظور کمک به فهم موسیقی ملی کشور است .دادههای پژوهن با اسیتذاده از شییوۀ مصیاحبۀ
عمیق ،گردآوری و برپایۀ دستورالعملهای سهگانۀ باز ،محوری ،و انتخابی ،کدگذاری و مقولهبنیدی شیدهاند.
سران ام 29 ،مذهوم و  4مقوله ،استخراج و نظریۀ دادهبنیاد ای ادشده با استذاده از الگوی پیارادایمی ،در قالی
داستان و الگوی تصویری ارائه شده است.
کلیدواژهها :موسیقی ملی ایران ،توزیع موسیقی ،نظریه دادهبنیاد
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،گروه مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشیگاه علیوم و تحقیقیات،
تهران ،ایران
 .2دانشیار علوم ارتباطات ،گروه ارتباطات ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئو )


 .3استادیار مدیریت ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسممی واحد نراق ،استان مرکزی ،ایران
 .4استادیار مدیریت ،گروه مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

.1مقدمه 

ارائۀ تعریذی از فرهنگ ،بس دشوار است و وجود تعریفهای فراوان از آن ،حیاکی از تنیو
دیدگاهها و رویکردها در تعریف فرهنگ است .بهرغم این تذاوتها ،شاید بتوان به برخی از
عناصر مشترج در تعریف فرهنگ اشاره کرد؛ اگرچه بر سر این عناصر نیز همسویی کیاملی
وجود ندارد .در تعریف فرهنگ میتوان به عناصری مانند ارزشها ،باورها ،الگوها ،نمادها،
و کننها اشاره کرد و هنگامیکه به مقولههای فرهنگی اشاره میکنیم ،درواقع به این عناصر
اصلی فرهنگ در ارتباط با یک موضو خاص (برای مثا  ،موسیقی) اشاره داریم .موسییقی
بهمنزله یکی از شاخههای اصلی هنر ،نقشی مشابه زبان ،پوشن ،یا آدابوسنن و آیینهای
یک جامعه ایذا میکند ،از عناصر مهم تشکیلدهندۀ فرهنگ است ،و سهم چشیمگیری در
حذظ و تقویت فرهنگ ملی دارد .از میان انوا گوناگون موسییقی موجیود در کشیور ،تنهیا
موسیقی ملی ایران (با توجه به اینکه محصو ت ربۀ تاریخی و زیست فرهنگی این جامعیه
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است) ،دارای ویژگیهای ممتاز فرهنگ ایرانی بوده و میتوانید بیه حذیظ هوییت فرهنگیی
کمک کند یا دستکم بهعنوان یک میراث فرهنگی ،شناسنامۀ فرهنگی ایرانیان باشد.
چرخۀ فعالیت موسیقی ییمانند هر نو کیایی فرهنگیی دیگرییی از سیه عرصیۀ تولیید،
توزیع ،و مصرف تشکیل میشود و در اییران ،تولیید توسی موسییقیدانان ،توزییع توسی
ناشران ،و مصرف توس مخاطبان /شنوندگان ییکه میتوان گذت ،بدنۀ اجتماعی موسیقی را
تشکیل میدهندیی رخ می دهد .کس م وزهای رسمی انتشار و توزیع ،بیازبینی محتیوای
آثار ،و عرضۀ رسمی موسیقی م از کشور ،همگیی بیه عرصیۀ توزییع مربیوط بیوده و ایین
عرصه ،ازیکسو ،حلقۀ پیوند حاکمیت با سیاختههای موسییقایی ،و ازسیویدیگر ،حلقیۀ
پیوند تولیدکنندگان با مصرفکنندگان موسیقی است .با وجود اهمیت این بخن ،هیچییک
از نهادهای اجرایی کشور ،مانند شیورایعالی انقیمب فرهنگیی ،وزارت فرهنیگ و ارشیاد
اسممی ،ان من موسیقی ،و حتی خانیۀ موسییقی اییران ،در راسیتای شیناخت مقولیههای
فرهنگی حاکم بر توزیع این موسیقی و جهان فکری ناشران آن ،اقیدامی نکیرده و در اسیناد
چنین نهادهایی ،کاری فراتر از رویکردهای اقتصادی یا سیاسی ان ام نشده است.
بیشتر دستگاه های فرهنگی کشور ،واژۀ موسیقی ایرانی را در معنای تمیام موسییقیهای

تولیدشده در کشور بهکار میبرند و رویارویی و برنامهریزی این دسیتگاهها بیا موسییقی بیه
مذهوم کمن آن ،برهمیناساس رخ میدهد؛ درنتی ه ،هیچیک از نهادهای وابسیته ،بیهطور
رسمی ،میزان اقبا اجتماعی به موسیقی ملی ایران را بررسی نکرده است یا دستکم بهطور
مرت سن یده نمیشود .بااینحا و صرفنظر از فقدان دادههیای کیافی ،میتیوان گذیت،
کاهن نذو اجتماعی و ح م مخاطبان این موسیقی ،تا حدود زیادی در جامعۀ امروز ایران
قابل مشاهده است .فهم دییل کاهن نذو اجتمیاعی و مصیرف ایین موسییقی ،ییا بیهبیان
روشنتر ،فهم مقولههای فرهنگی حاکم بر این موسیقی (باورها و ارزشهای تولیدکنندگان،
توزیعکنندگان ،و مصرفکنندگان آ ن) ،در روزگار حاضر و در بستر زمانی و مکیانی فعلیی،
اهمیت فراوانی دارد ،زیرا ازیکسو ،ویژگیهای جامعۀ امروز ایران ،با دوران گذشیته بسییار
متذاوت است و ازسویدیگر ،شاید این جامعه در طو تاریخ کهن خیود ،هیچگیاه بیه ایین
اندازه ،در معرض موسیقیهای غیربومی نبوده است.
موسیقی بومی ایران با معضمت بسیاری روبهرو است .این امر در کنار گسترش موسییقی
غیربومی ،فرهنگ جامعه را تهدید میکند .موسیقی بیومی ییا موسییقی برآمیده از مشیترکات
جامعه ،عامل ترویج فرهنگ بومی است (میرزمانی ،سعدآبادی ،و رضاییان.)0 ،0930 ،
سران ام ،بیشتر پژوهنهایی که با رویکرد فرهنگی در حوزۀ موسیقی ان یام شیدهاند،
به مذهوم موسیقی در معنای کمن آن توجه داشته و به تذاوتهای بنیادین موسیقی ملی ایران
با انوا دیگر موسیقی بیتوجه بودهاند .همچنین ،بیشتر این پژوهنهیا ،نیا ر بیر مصیرف
موسیقی بوده و از بخن توزیع در چرخۀ موسیقی غافل ماندهاند .با توجیه بیه توضیی های
مطرحشده ،بهنظر میرسد ،ان ام پژوهنهایی کیه بیا رویکیردی شیناختی در پیی کشیف
مقوله های فرهنگی حاکم بر توزیع موسیقی ملی ایران هستند ،ضمن ای اد یک فهم جیامع
از این حوزه میتوانند به موسیقی ملی کشور برای خروج از وضعیت کنونی کمک کنند.

.1موسیقیملیچیست؟ 

هرچند مذهوم موسیقی ملی در ابتدا بسیار بدیهی بهنظر میرسد ،اما جزء مذیاهیمی اسیت
که در عموم پژوهنهای مرتب  ،بررسی نشده و حیدومرز مشخصیی بیرای آن کیر نشیده
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است .بهطور مشخص ،استذاده از این مذهیوم بیه ییکونیم سیدۀ اخییر مربیوط میشیود و
ً
احتمای از مرزبندیهای نیوین سیاسیی و شیکلگیری مذیاهیم کشیور و ملیت در معنیای
امروزی آن تأثیر پذیرفته است و در ایران نیز بهموازات تغییر معیانی واژگیانی ماننید وطین و
ملت در پهنۀ جامعه ،با شکلگیری مذاهیم جدیدی در حوزۀ موسییقی روبیهرو میشیویم.
برپایۀ شواهد تاریخی ،در ایران ،واژۀ وطن نه بهمعنای یک کشور ،بلکه بهمعنای شهر محل
تولد یا رشد و ملت ،بیشتر بهمعنای دینی آن ،یعنی اجتما مؤمنیان بیهکار میرفتیه اسیت؛
درنتی ه ،تازمانی که مذاهیمی مانند ملیت و کشیور در معنیای امیروزی آن وجیود نداشیته،
بستر یزم برای ای اد مذهوم موسیقی ملی نیز موجود نبوده است.
مرزبندیهای نوین سیاسیی ،ای ادکننیدۀ تمیایز بیین میردم دو کشیور ،دو فرهنیگ ،و
درنتی ه ،خ کشی بین سنتها ،آیینها ،و هنرهای دو کشوریملت متذاوت بوده است .این
مرزبندیها ،مذهوم «هنرهای ملی» را ساختهوپرداخته کرده و این مذهوم را در معنای انیوا
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گوناگون هنرهای بومی که در داخل یک مرز جغرافیایی و سیاسی مشخص یافت میشیود،
رواج داده است و سران ام ،خود این مذهوم ،نشیاندهندۀ وجیود تذیاوت بیین آن هنرهیا بیا
هنرهای کشوریملتهای دیگر است.
در ایران شاید بتوان گذت ،این مذهوم حتی کمی گنگتر از کشورهای غربی بهکار رفته و
در بیشتر پژوهنهایی که با عنوان موسیقی ملی ایران انتشار یافتهاند ،تا حدود زییادی ییک
خیود ایین
مذهوم بدیهی بهشمار آمده است؛ بهاینمعنا که موسیقیشناسان ،نه برای توضی
ِ
ِ
ترکیی واژگییان ،بلکییه بییهمنظور برشییمردن مصییادیق آن ،تییمش کردهانیید .ژان دورینییگ،1
موسیقیشناس فرانسوی ،تنها کسی است که سا ها در راستای پژوهن و تعریف مذاهیمی

مانند سنت ،اصالت ،و ملیت در موسیقی ایرانی تمش کرده و نظریههای خود را در سلسله
مقالههایی ارائه کرده است که خوشبختانه بخشی از آنها به زبان فارسی ترجمه شده است.
دورینگ بر این نظر است که:
در ترکی لغوی موسیقی ملی ایران ،صذت ملی ،از لذیظ ملیت مشیتق شیده ،و اختیرا واژگیانی
جدید و مربوط به آخر قرن نوزدهم است .این کلمه با اینکه منشأ مذهبی داشته ،طنین و انعکیاس
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ً
آن کامم غیردینی بوده است .واژه ایرانی ،در این ا ،بهمعنای سیاسی آن است و همۀ ایرانیان خارج
از ایران (مانند افغانی ،تاجیکی ،و )...را از محدودۀ خود بییرون میگیذارد؛ امیا تیرج و تیرکمن و
عربزبان ایران را کموبین از خود میداند دورینگ.)910 ،0910 ،

با توجه به این تعریف ،در این پژوهن ،مذهوم موسیقی ملی اییران در معنیای موسییقی
دستگاهی (موسیقی سنتی) و موسیقیهای محلی اقوام گوناگون ایران بررسی شده است.


.2پیشینهپژوهش 

در بررسی پیشینه پژوهن با دو مشکل روبهرو هستیم؛ نخست اینکه در داخل کشور ،پژوهن
مشابهی دربارۀ توزیع موسیقی ملی ایران ان ام نشده و پژوهن حاضر ،گیام نخسیت در ایین
ً
عرصه بهشمار میآید ،دوم اینکه مذهوم توزیع موسییقی ،در خیارج از کشیور بیا اییران کیامم
متذاوت است .در ایران ،توزیعکننده یا ناشر ،شرکتی است که دارای م وز نشر از وزارت ارشاد
بوده ،میتواند برای دریافت م وز نشر یک اثر موسیقایی ،اقدام ،و پس از دریافت م وز نشر،
نسخۀ فیزیکی یا دی یتالی اثر را از مسیرهای قانونی ،توزیع کند یا گاهی بیا دریافیت مبلغیی،
اختیار این بخن را به خود موسیقیدان واگذار کند .در ایران ،در بیشتر موارد ،تمام هزینههای
تولید اثر و تهیه نسخۀ نهایی ،بهعهدۀ خود موسیقیدان است؛ درحالیکه در خارج از کشیور،
توزیعکننده ،تهیهکننده (حتی به یک عبارت ،تولیدکنندۀ اثر) موسیقی ،یعنی کسیی اسیت کیه
پس از دریافت نسخۀ اولیۀ یک اثر از سوی موسیقیدان ،برای خرید حق مالکیت اثر اقدام کند
و از مرحلۀ پرداخت هزینۀ استودیو برای ضب تا حقوق نوازندگان و مسائل مرتب با انتشیار و
تبلیغات اثر را بهعهده داشته و سران ام ،بخن بزرگی از منذعت مالی ناشی از فروش نیز به او
اختصاص خواهد یافت .این تذاوتهای بنییادین ،امکیان بهرهمنیدی از پیشیینۀ پژوهنهیای
ان امشده در خارج از کشور را نیز از این پژوهن سل میکند.
.3روشپژوهش 

در داخل کشور ،نظریهای مبتنی بر شرای حاکم بر توزیع موسیقی ملی ایران وجود نیدارد و
با توجه به تذاوت های چشمگیر بین موسیقی ملی ایران و موسییقی کمسییک غربیی و بیین
توزیع موسیقی در ایران با توزیع موسیقی در خارج از کشور ،استذاده از نظریههای ارائهشده
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برای توزیع م وسیقی غربی ،فاقد وجاهت علمی است و درنتی ه ،در این پژوهن ،ناگزیر از
استذاده از رویکردهای اکتشافی برای ای اد یک نظریۀ ویژه دربارۀ توزیع موسیقی ملی ایران
خواهیم بود .دراینراستا در پژوهن حاضر ،از رویکرد نظریۀ دادهبنیاد بهره بردهایم.
از میان رویکردهای گوناگون نظریۀ دادهبنیاد ،نظریۀ دادهبنییاد نظاممنید یییکه محصیو

پژوهنهیای اشییتراوس و کییوربین 1اسییت ،یکییی از مهمتییرین و پرکییاربردترین روشهییای
پژوهن اکتشافی ،و روش بسیار مناسبی برای پژوهنهایی مانند پژوهن حاضیر بهشیمار
میآید .در این رویکرد ییکه در پایان به توسعه و ارائۀ یک الگوی پارادایمی منتهی میشودیی
پژوهشگر ملزم به استذاده از چند گام مشخص و نظاممند بهمنظور تحلیل دادهها است .این
مراحل ،بهترتی عبارتند از :کدگیذاری بیاز ،کدگیذاری محیوری ،و کدگیذاری انتخیابی.
درواقع ،کدگذاری ،انتخاب کلمهها یا جملههای کوچک برای انتقا م موعهای از معیانی
بزرگتر است .هنگامیکه کدهایی را به اطمعات کیذیی منتسی میکنیید و ایین فراینید را
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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اصمح کرده ،کدهایی را دوباره به این اطمعات نسبت میدهید ،درحا کدگذاری هستید.
این فرایند سب میشود که اطمعات ،جداسازی ،یکدست ،دوباره گروهبندی ،و دوباره با
هم مرتب شوند تا معنا و شرحی را قوام بخشند (سالدنا.)00 ،0931 ،
برای ترسیم نهایی پارادایم باید از مقولههای زیر استذاده کنیم:
 مقولۀ اصلی یا پدیده مرکزی :پدیدۀ اصلی که پایۀ فرایند بوده است؛
 شرای و موجبات علی :علل و موجباتی که بر مقولۀ اصلی اثرگذار هستند؛
 راهبردها :کننهایی که از مقولۀ اصلی منتج میشوند؛
 شرای زمینهای :شرای زمینهای که بر تحقق راهبردها تأثیرگذارند؛
 شرای مداخلهای :عوامل عمومی محیطی که در برابر تحقق راهبردها مانع ای اد میکنند؛
 آثار و پیامدها :نتایج اتخا راهبردها (کرسو و گاترمن.)903 ،2104 ،2

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

شرای علی

پدیده مرکزی
شرای مداخلهای

شرای زمینهای
راهبردها

آثار و پیامدها
شکل  .4الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین

نظریۀ زمینهای برای تولید یا کشف نظریه به دستیابی به سیطحی بیایتر از توصییف گیراین
دارد .پژوهشگر نظریۀ بنیادی ،در پی توسعۀ نظریه برای بررسی و مطالعیۀ کسیانی اسیت کیه در
فرایند کنن یا تعامل مشابهی درگیرند .آنچه در نظریهسازی رخ میدهد ،نوعی اسیتنتاج و انتیزا
از یک فرایند مشخص و خاص است که موردتوجه قرار میگیرد (ایمان.)11 ،0931 ،

.4توزیعموسیقیملیایران 

در این پژوهن ،دادهها از طریق مصاحبۀ تخصصی گردآوری شدهاند و تیا زمیان رسییدن بیه
اشبا نظری یییعنی تا زمانیکه دادههای دریافتی شامل مذهوم جدیدی نبود و دیگر تغییری در
نظریه نهایی ای اد نمیکردندیی ادامه یافت و برای تحقق این امر ،درم مو  ،هذت مصیاحبه
ان ام شد .در انتخاب افراد توزیعکننده یییعنی همان ناشرانیی برای مصاحبه ،ویژگیهای زییر
برای دستیابی به مصاحبههای مطلوب درنظر گرفته شدند .انتشار دستکم بیست آلبوم رسمی
موسیقی در پنج سا اخیر در کشور ،انتشار دسیتکم سیه عنیوان کتیاب در حیوزۀ موسییقی
(شامل نت قطعات و کارگان اجرایی یا در عرصههای نظری) در پنج سا اخیر ،ت ربۀ حضور
در ساختار اجرایی موسیقی کشور ،مانند حضور در بخنهای اجرایی جشنوارههای سراسری
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موسیقی ،ازجمله جشنواره موسیقی ف ر ،یا عضویت در دبیرخانهها و کارگروههیای موسییقی
نهادهایی نظیر وزارت فرهنگ ،پیشینۀ اجرایی بای بهعنوان آهنگساز و نوازنده در موسیقی ملی
کشور برای رسیدن به اطمینیان از فهیم همهجانبیۀ ایین حیوزه ،پیشیینۀ برگیزاری کنسیرت ییا
ش های تخصصی موسیقی ایرانی ،برگزاری و حضیور در نشسیتهای تخصصیی موسییقی
ایرانی ،م موعه ویژگیهایی هستند که برای انتخاب افراد ،درنظر گرفته شدهاند.
جدول  .4ویژگیهای افراد مصاحبهشده
تعداد کل افراد مصاحبهشده
تعداد کل آلبومهای منتشرشده در پنج سا اخیر
تعداد دورههای عضویت در حوزه اجرایی جشنوارههای موسیقی کشور
اعضای دبیرخانهها و کارگروههای موسیقی
تعداد کنسرتهای برگزارشده در پنج سا اخیر
تعداد کتابهای منتشرشده در پنج سا اخیر
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 1نذر
 030عنوان
 00مرتبه
 1نذر
 34ش
 29عنوان

بهدلیل تمایل نداشتن  9نذر از مصاحبهشوندگان به بیان نامشان ،نقلقو ها تنها از  0نذر نقل
شده ،ولی در نتایج پژوهن از تمام هذت مصاحبه استذاده شده اسیت .برپاییۀ نظرییۀ زمینیهای،
فرایند تحلیل دادهها در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری ،و انتخابی ان ام شده است.
کدگذاری باز ،به عملیات جداسازی دادهها و پیوست کردن مذاهیم اولیه به دادههای خیام
گذته میشود (محمدپور)244 ،0933 ،؛ بنابراین ،در مرحلۀ نخست ،مصیاحبهها بهصیورت
خ بهخ تحلیل و کدگذاری شدهاند و به هر داده ،یک کد اختصاص یافته است.
کدگذاری محوری ،استذاده از کدهایی است که بیین مقولیهها پیونید برقیرار میکنید و
درنتی ه ،مقولههای جدیید بیهوجود میآیید ییا مضیمونی ای یاد میشیود کیه دربرگیرنیدۀ

مقولییههای فراوانییی اسییت (لینییدلف و تیلییور .)901 ،0932 ،1درنتی ییه ،در مرحلییۀ دوم،
کدهایی که بهلحاظ ویژگیها و ابعاد ،نزدیک و با یکدیگر مرتب بودهاند ،با محوریت ییک
مذهوم ،گردآوری شده و سازمان یافتهاند (درواقیع ،در مرحلیۀ دوم ،کیدها و زیرمقولیههای
بهدستآمده در مرحلۀ پیشین ،بههم مرتب و دستهبندی شدند) .سران ام ،مرحلۀ کدگذاری
انتخابی ،مرحلۀ دستیابی پژوهشگر به الگوی پارادایمی نهایی اسیت .ایین مرحلیه ،بیهبیان
اشتراوس و کوربین ،مرحلۀ رسیدن به یک الگوی پارادایمی ،و هنگامی است که پژوهشگر،

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کار همخانوادهسازی معانی و مذاهیم را به کما رسانده و مقولههای اصلی اندیشیدۀ خیود
دربارۀ موقعیت و مسئله را بهدست آورده اسیت .در ایین مرحلیه ،پژوهشیگر کیم و کسیری
دادهها را ترمیم و تأمین کرده و به اشبا رسانده است (فراستخواه.)043 ،0931 ،
در مرحلۀ سوم ،مقولههای پایانی ،از ترکی مذاهیمی که دارای معانی نزدیک بههم یا نا ر
به مذاهیم مشترج بودهاند ،بهدست آمده است .نتی یۀ کدگیذاری سیهمرحلهای ،اسیتخراج 4
مقوله و  29مذهوم بوده و مقولۀ مرکزی پژوهن ،بهطور مشخص« ،توزیع موسیقی ملی ایران»
بوده است .مقولههای دیگر برای ارائه یک الگوی تصویری ،در پینج دسیته قیرار گرفتهانید.0 :
ّ
زمینه ( 9مقوله)؛  .2مداخلهگر ( 2مقوله)؛  .9علی ( 0مقوله)؛  .0راهبرد ( 0مقوله)؛  .1پیامد
( 0مقوله) .مذاهیم تشکیلدهندۀ این مقولهها در جدو شماره ( )2نشان داده شده است.
جدول شماره ( .)2مفاهیم و مقولههای استخراجشده
ردیف
0

2
9

0

1
3
1

4

مفهوم
حذظ موسیقی ملی
تمرکز بر یک ژانر مشخص
جل نظر موسیقیدانان
گروههای اجتماعی خاص
تحریم موسیقی ایرانی
عدم تمایل ناشران خارجی به همکاری
اشبا از تولید
افو کیذی آثار
تمرکز بر شکلهای ترانه و تصنیف
تمام شدن دوران انتشار آلبوم
عرضه کلیپ
تمرکز بر تکآهنگ
نظام یارانهدهی
سبد خرید دولت
قانون حق مؤلف
مرکز نشر موسیقی ملی
فقدان وجاهت علمی
نبودن مدیران متخصص
نگاه اداری در دستگاههای دولتی
عدم وجود برنامهریزی و ساختار نظاممند
زیانده بودن نشر موسیقی ایرانی
پایان دوران نشر رسمی
تمش برای بقا

مقوله

دسته

اقتضاهای موسیقی جدی

شرای علی
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تحریم
ح م تولیدات

شرای زمینهای

قال ارائه اثر

فقدان حمایت

20

شرای مداخلهای

حضور نداشتن دانشگاه
نقن منذی دولت

راهبردها

در آستانۀ حذف

پیامدها

.4-1اقتضاهایموسیقیجدی 

هنر جدی ،مسیتقل ،جرییان آزاد ،و ،...بیهطور معمیو  ،بیرای اشیاره بیه جریانهیای هنیری
غیرت اری و بهمنظور تذکیک هنر با مخاطی خیاص در برخیورد بیا هنیر عامهپسیند بیهکار
میرود .جریان هنر ویدیویی ،در رویارویی با شبکههای سرگرمی تلویزیونی ،جریان سینمای
هنری در مقابیل سیینمای ت یاری ،موسییقی کمسییک ،موسییقیهای قیومی ،ییا سینتی در
کیمن ناشیران
رویارویی با موسیقی پاپ یا متا  ،نمونههایی ازایندست هستند ،امیا در نگیاه
ِ

موسیقی ملی ایران ،انتشار آثار ،برآمده از شاخصها و دریافت هنیشان از موسییقی هنیری
است .یکی از مواردی که در جهان هنی و گذتار ناشران دیده میشود ،تمش و بیاور آنیان بیه
حذظ موسیقی ملی ایران است .امیرعباس ستایشگر دراینباره چنین میگوید:
اصلیترین دلیلی که ما با عنایت به تمام موارد و ضعفها و مشکمت در این حوزه باقی ماندهایم،
تمش برای حذظ موسیقیهای بومی و درنهایت ،موسیقی ملی ایرانی است.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بیشتر ناشران به این نکته اشاره کردهاند که تمرکز انتشاراتشان را بر ژانرهای محیدودی از
موسیقیسازی ،یعنی موسییقی بیدونکمم تمرکیز کیرده ییا
موسیقی قرار دادهاند و برخی بر
ِ

حتی برخی از آنها در سا های اخیر بر تکنوازی یا ارائۀ یک م لیۀ شینیداری موسییقایی
برپایۀ تصنیفهای گوناگون متمرکز بودهاند .امیر مردانه بر این نظر است که:
ً
«مخاط نمیتواند دیگر با مثم چهل دقیقه شنیدن موسیقی ییک نذیر ارتبیاط بگییرد؛
درنتی ه ،تمرکز ما بر انتشار م موعههایی است که در آنها یک فرم مشخص ،مثل تصنیف
از ده آهنگساز و ده تیم مختلف اجرایی در یک آلبوم قرار بگیرند».
همچنین ،ناشران حوزۀ موسیقی ملی ،درعمل ،خود را در فضای کیاریای قیرار میدهنید
که به اعتبارشان نزد جامعۀ موسیقی ،آسیبی وارد نکند یا حتی نزد جامعۀ هنری ،وثوق بیشتری
برایشان بهارمغان بیاورد؛ شاید بهاینسب که ناشران تماییل دارنید کیه درخواسیتهای نشیر
بیشتری از سوی موسیقیدانان مطرح داشته باشند .سلمان سالک اینگونه توضی میدهد:
ما جنسی از موسیقی را درنظر داریم که به اعتباری که در این سا ها بهدست آوردهایم ،آسیبی وارد
نکند .حتی اگر مطمئن باشیم که یک م موعه ،از لحاظ اقتصادی در عین ضیررده بیودن ،باعی
میشود که اهالی موسیقی ،توجه بیشتری به ما داشته باشند ،بهناچار سراغ آن کار میرویم.

سران ام ،ناشران موسیقی ایرانی ،با این پینفرض که بیتردید ،امکیان فیروش بیای ییا
جل نظر مخاط عام را ندارند ،فعالیت میکنند و تنهیا خودشیان را در رقابیت و تیمش
برای جل نظر مخاطبان خاص قرار میدهند ،اما مخاط خاص از نظر آنان ،کسی است
که هنوز آلبوم موسیقی میخرد ،اهالی هنر موسییقی را میشناسید ،و دارای شیعور و سیواد
حداقلی در درج آثار موسیقی ایرانی است .امیر مردانه دراینباره میگوید:
تمرکز ما بر جذب مخاط خاص ،یعنی کسیکه موسیقی ایرانی را میفهمد و برای او نشر رسمی
آن ارزش دارد ،قرار گرفته است .این امر ،درصد خیلی کمی از جامعه میا را شیامل میشیود و میا
ً
رسما برای ایندسته کار میکنیم.
.4-2تحریم 

تصور هنی و باور ناشران بر وجود نوعی از تحریم داخلی و خارجی است که در حوزههای
مرتب با نشر موسیقی ایرانی رخ داده است .بهتعبیر آنان ،موسیقی ایرانی در داخیل کشیور،
نهتنها جایگاه ثابتی در رسانه ها ندارد ،گویی نوعی از تحریم و نادیده انگاشته شدن دربیارۀ
موسیقی ایرانی در رسانههای داخلی رقیم خیورده اسیت؛ بیهاینمعنا کیه بیرخمف جرییان
رسمی عرضهشده ،یا
معمو در جهان ،در نشریههای ایرانی ،جایگاه ثابتی برای معرفی آثار
ِ
در انوا دیگر رسانههای محلی ،برای معرفی آثار رسمی با عنوان ناشر و لیبیل (برچسی )
عرضه کننده وجود ندارد؛ درنتی ه ،جایگاه نشر در داخل کشیور ،ماننید اهمییت و جایگیاه
ناشران در کشورهای غربی نیست .سیاوش کامکار دراینبار گذت:
حتی در اپلیکیشنهای فروش آثار بهصورت قانونی هم نامی از ناشر نمیبینیم .برخمف خارج از
کشور ،مخاط هیچ زمانی با عنوان ناشر آشنا نشده و درنتی ه ،نام ناشر و برند او ،به ترغی افراد
به تهیه یا حداقل ،تمش برای چک کردن اثر جدید منتهی نمیشود.

ناشران خارجی ،به دییل فراوانی که بهطور مشخص ،یکی از اصلیترین آنها ،عرصیۀ
سیاسی و تحریمهای بینالمللی است ،از همکاری با ناشران داخلی دوری میکنند .سختی
بسیار زیاد جاب ایی پو یا ترس ناشی از پیامد قضایی درصورت انعقاد قرارداد رسیمی ،از
مهمترین مسائل این حوزه برای ناشران خارجی است .سلمان سالک بر این نظر است که:
برفرض که من بتوانم حساب بانکی در خارج از کشور داشته باشم و یا بتوانم پو را هم به داخیل
ً
کشور منتقل کنم ،اصم لیبلهای (شرکتهای) معتبر میترسند با ما ایرانیها قرارداد ببندند.
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انیی
بنابر ت ربههای ناشران ،همکاران خارجی در این عرصه ،تمایلی به انتشار آثیار ایر ِ
با کیذیت بای و ممتاز ندارند و بهبیان دقیقتر ،خواهان ارائۀ یک تصویر بدوی ،عق افتیاده،
و موزهای از موسیقیهای ایرانی هستند؛ درنتی ه برخمف تماییل ناشیران داخلیی ،ناشیران
مطرح خارجی از همکاری دوری میجو یند .سیاوش کامکار بر این نظر است که:
وقتی می خواهیم با یک ناشر اروپایی قرارداد ببندیم و تعداد زیادی اثر از این طریق منتشیر کنییم،
ً
طرف اروپایی دنبا یک چیز با کیذیت صوتی بسیار ناز است که مثم نشان بدهد ،موسییقی میا
ایرانیها بدوی است و این باب طبع ما نخواهد بود.
.4-3حجمتولیدات 

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

77

دوره  ،41شماره 2
تابستان 4111
پیاپی41

بخن بزرگی از جامعه ،مصرفکنندۀ موسیقی پیاپ هسیتند و جینس ایین نیو موسییقی،
نیازمند نو شدن دائمی است ،اما گذتنی است که در مورد موسیقی ایرانی هم با ح یم کیم
مخاط روبهرو هستیم .بهنظر می رسد ،این موسیقی ،نیازی بیه نیو شیدن دائمیی نیدارد و
درنتی ه ،فراتر از استقبا مخاط  ،درحا عرضیه شیدن اسیت؛ بنیابراین ،عرضیه در ایین
مورد ،بین از تقاضا است .امیر مردانه دراینباره بیان کرد:
ً
اصم نسبت مناسبی مانند سا های قبل ،بین تولید و مصرف برقیرار نیسیت .همیه درحیا تولیید
آلبوم و تکقطعه و کنسرت و ...هستند؛ درحالیکه نه مصرفی در کار است و نه یک اثر موسییقی
ایرانی آنچنان پرفروش ،یک آلبوم موسیقی ،گاهی در ایران دویست نسخه فیروش دارد .چیرا بایید
آنقدر آ لبوم و قطعه و موسیقی تولید شود؟

ناشران بر این نظرند که شاید بتوان گذت ،بهموازات افزاین ح م تولیدات ،نوعی افیو
کیذی آثار قابلمشاهده است .یک موسیقیدان بزرگ در کشورهای همسایه و دارای فرهنیگ
موسیقایی مشابه ،در کل عمر خود دو یا سه آلبوم منتشر میکند ،اما در اییران ،هیر نوازنیدۀ
معمولی هم گاهی به تولید و ارائۀ چندین اثر اقدام میکند که نتی ۀ این فرایند ،افزاین کمی
تعداد آثار و افو کیذی محتوای آنها است .سلمان سالک بر این نظر است که:
ً
خیلی از نوازندگان ،مستقیما میروند و م وز نشر میگیرند ،چون ناشران ،حاضر نیستند ولیو بیا
ً
دریافت پو  ،کارشان را منتشر کنند .این افراد ،یک م وز میگیرند و گاهی در کل عمرشان ،میثم
چهار آلبوم خودشان را منتشر میکنند .وقتی اینهمه م وز وجود دارد ،ولو هرکس سیالی تنهیا دو
ً
تولید آلبوم را خیواهی داشیت و اصیم خیلیی از ایین
عنوان هم منتشر کند ،شما ح م وحشتناج ِ
آثار ،قابلیت عرضه در عرصۀ رسمی را ندارند.

ناشران موسیقی ایرانی بیان کردهاند که یکی از مواردی که در این سا ها رخ داده است،
تمرکز بر نو خا ص تصنیف یا ترانه بوده و آنیان بیر ایین نظرنید کیه شیاید ایین وضیعیت،
نشان دهندۀ تمش بخشی از اهالی موسیقی برای جذب بیشترین مخاط ممکن برای آثیار
خودشان است که این امر (تمرکز تنها بر نو تصنیف) برخمف روند پیمودهشدۀ تاریخی و
سنت معمو موسیقی ایرانی است .امیرعباس ستایشگر بیان کرد:
ً
اگر ما بخواهیم برمبنای آثاری که به ما پیشنهاد میشود کار بکنیم ،سالی بیست اثر ،صرفا مبتنیبر
تصنیف باید منتشر کنیم؛ یعنی کل یک م موعه ،تصنیف و ترانه خواهد بود ،چراکه در این ح م
رقابت ،درج تصنیف برای مخاط از همهچیز در موسیقی ایرانی سادهتر است.

.4-4قالبارائهاثر 

ً
در حوزۀ موسیقی کمسیک ،معموی ارائه آثار در قالی آلبیوم موسییقی رخ میدهید و ایین
اصل در جهان امروز بهچالن کشیده شده است؛ اما نکتۀ مهم این است که معنای موسیقی
ایرانی ،در یک فرایند پیوسته ،از ابتدای اثر (بهفرض در شکل پیندرآمد) تا پایان اثر (قطعۀ
ضربی با سیرعت و هی یان بیای) شیکل میگییرد و بیرخمف موسییقی پیاپ ،بهصیورت
تکقطعه ،در انتقا معنای خود دچار مشکل میشود .خود این امر ،سب تمرکز بیشتر بیر
ارائۀ آثار تصنیفمحور بهتنهایی میشود که موردانتقیاد جیدی بخشیی از جامعیۀ هنیری و
ناشران اصلی این حوزه است .سلمان سالک اینگونه توضی داده است:
به نظر خیلی از ما ناشران موسیقی ایرانی ،دوران انتشار آلبوم ،درحا تمام شدن است .آلبوم بیرای
دنیای سیدی و کاست و نسخههای فیزیکی است .وقتی شما وارد دنیای فروش آنمین و دی یتا
میشوی ،مخاط  ،یک دمو از هر قطعه خواهد شنید و ممکن است از کیل آلبیوم در آن لحظیه،
ً
فق یک قطعه برای او جذاب باشد؛ درنتی ه ،کمکم اصم روند ،بهصورت تکقطعه حرکت کرده
و این برای موسیقی ایرانی یک مشکل جدی است ،چیون خیلیی مواقیع ،اگیر قبیل و بعید کیار را
ً
نشنویم ،اصم آن یک قطعه ،معنای هنری خودش را از دست میدهد.

همچنین ،در گیذار از دوران انتشیار آلبیوم و تمرکیز بیر تکآهنگهیا ،فضیای م یازی
ً
کموبین این امکان را فراهم میکند که هنرمند بهگونهای کامم بیواسطه با مخاطی خیود
ارتباط برقیرار کنید و درعینحیا  ،فضیاهای رسیانهای جدیید ،مبتنیبیر تصیویر هسیتند و
درنتی یه ،بیهجای انتشییار صیوت بییهتنهایی ،انتشیار وییدیوکلیپها همییهگیر شیده اسییت.
امیرعباس ستایشگر بیان میکند:
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ً
کلیپ و اصطمحا نماهنگ ،بهنظر من ،درحا غال شدن بیر تمیام حالتهیای ارائیۀ موسییقی
ً
موسییقی بیدونتصیویر،
است ،یعنی ما با این فضا اگر جلو برویم ،در آیندۀ نهچندان دور ،اصیم
ِ
مخاط نخواهد داشت .وقتی پای تصویر بهوس میآید ،اگیر کسیی امکیان ای یاد جیذابیت را
نداشته باشد ،موسیقیاش هم شنیده نخواهد شد.
.4-5فقدانحمایت 

ناشران بر این نظرند که بهطور رسمی از حوزۀ نشر موسیقی ملی ییآنگونه که آنان انتظار دارندییی
حمایت نمیشود و دستگاههای فرهنگی کشور باید در عرصۀ کمک بیه ادامیۀ حییات ناشیران و
ایذای نقن آنان در راستای تقویت موسیقی ایرانی ،حضیور جیدیتری داشیته باشیند .نخسیتین
موضوعی که مصاحبهشوندگان دراینباره مطرح کردند ،بح نبود نظام یارانیهدهی بیه ناشیران و
فعاین حیوزۀ نشیر اسیت؛ بیهاینمعنا کیه ازیکسیو ،موسییقی ایرانیی ،سیهمی از درآمیدهای
بهدستآمده از نظام مالیاتی ندارد و ازسویدیگر ،درعمل ،در برنامههای اجرایی و بودجۀ ساینۀ
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کشور ،ردیف یا بندی برای این حوزه از میراث فرهنگیی کشیور مشیخص نشیده و در سیا های
اخیر ،با وجود حرکت این حوزه بهسوی زیانده شدن ،دولت بهجای ایذای نقن حمایتی ،حتیی
برای دریافت مالیات از ناشران نیز اقدام کرده است .امیرعباس ستایشگر دراینباره میگوید:
تنها امتیازی که دولت به ما میداد ،معافیت مالیاتی بود که متأسذانه این امر هم رفتهرفتیه درحیا
لغو شدن است و نتی ه اینکه ،اجرای کنسرت ،ضررده شده و حوزۀ نشر هم حتی در تأمین هزینیۀ
خود ،درمانده شده است .فکر میکنم دولت ،و یذۀ خودش را که حمایت است ،فراموش کرده و
مانند یک سازمان اقتصادی ،دنبا کس درآمد از این حوزه هست .این امیر ،وضیعیت را خیلیی
ً
خطرنییاج کییرده ب یرای ناش یران و مییا بییهعنوان ناشییر ،اصییم در هیچجییای نظییام بودجییهریزی و
سوبسیددهی ،چیزی از موسیقی ایرانی نمیبینیم.

بح دیگر دربارۀ موضو حمایت نکردن دولت و دستگاههای اجرایی ،عدم خرید آثار
موسیقی است .ناشران از خرید ساینه میلیاردها تومان کتاب توس دولت خبر میدهنید و
بیان میکنند که دولت برای خرییداری و انتشیار کتیاب در سیازمانها اقیدام میکنید ،امیا
ً
موسیقی ایرانی ،معموی سهمی از این سبد کاییی ندارد .دولت در حوزۀ برگزاری کنسیرت
نیز موانعی ای یاد مییکنید .بیه عنوان مثیا  ،در اجراهیای موسییقی ،ییک تیا دو ردییف از
صندلیهای هر سالن کنسرت برای کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسیممی ییا وابسیتگان
آنان یا گاهی سایر دستگاههای دولتی ،بهصورت رایگان رزرو بوده و نتی ه ایین اقیدام ایین

است که دولت یا از موسیقی بهصورت رایگان استذاده میکند ییا آن را در سیبدهای خریید
خود تعریف نمیکند .امیر مردانه دراینباره میگوید:
ما سهمی در سبد خرید دولت نداریم .اگر دولت ییکپن م پیولی را کیه وارد حیوزه نشیر کتیاب
میکند ،وارد حوزۀ کار ما میکرد ،حداقل این چند انتشاراتی که باقی ماندهاند ،از خطر بهسیرعت
ن ات پیدا میکردند.

موضو آخر این بخن ،بح فقدان و نبود قانون کپیرایت یا حق مؤلف در ایران است.
در نبود این قانون ییکه حدود چهل سا از شکلگیری آن در دنیا میگذردیی درعمل ،امکان
پیگیری قضایی استذادۀ بدوناجازه از آثار وجود نیدارد و در بسییاری از میوارد ،دادگاههیای
فرهنگ و رسانه ،دادخواهی افراد را در این حوزه رد میکنند و گاهی حتی دعوی حقوقی در
حوزۀ ما لکیت آثار یا عدم رعایت حق مؤلف بیین دو فیرد حقیقیی نییز بینتی یه میمانید.
سیاوش کامکار دراینباره میگوید:
بهمحض انتشار یک اثر ،چندین و چند سایت داخلی و خارجی ،آن اثر را بهصورت رایگیان بیرای
دانلود قرار میدهند و دقت باید کرد که این سایتها ،از تبلیغ ،پو درمیآورند .ما بیه خارجیهیا
که هیچ ،به آنها که در داخل هستند هم از باب قانون نمیتوانیم کاری داشته باشییم .ایین شیامل
سایتهای استریمینگ هم میشود.

افزون براین ،برخی از نهادهای کمن کشور نیز بیه پدییدۀ حیق مؤلیف پایبنیدی زییادی
ندارنید و در بسییاری از مییوارد ،بیرای دریافییت حیق اسیتذاده از قطعییات موسییقی ،اقییدام
نمیکنند .هرچند بهنظر میرسد ،سازمان صداوسیما ،بزرگترین اسیتذادهکنندۀ بیدوناجازه
از آثار موسیقی ملی در ایران است ،اما نهادهای حاکمیتی دیگر نیز در موارد زیادی ،بیدون
پرداخت حق قانونی مؤلف ،از این آثار استذاده میکنند و این امر ،مواردی ماننید موسییقی
پسزمینه در یک نشست اداری تیا موسییقی بهکاررفتیه در ییک تبلییغ دولتیی را نییز دربیر
میگیرد .امیرعباس ستایشگر دراینباره میگوید:

ً
موسیقیهای ما به تیتراژ و ُوله برنامههای دوستان در صداوسیما تبدیل شده و ما قانونیا بیههیچعنوان،
ً
امکان شکایت از صداوسیما را نداریم .حتی وقتی موسیقی ما روی یک مستند مثم قرار میگیرد نییز
نمیتوانیم از کسی شکایت کنیم یا اگر شکایت کنیم ،محیل رسییدگی واقیع نمیشیود .دولیت هیم
اعتقادی به پرداخت پو برای موسیقی ندارد و موسیقی را یک کایی رایگان میبینند.
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شتندانشگاهها

.4-6حضورندا

در جهان امروز ،یکی از اصلیترین مراکزی که برای انتشار موسیقی جدی اقیدام میکنید،
مراکز دانشگاهی است .بسیاری از مراکز دانشگاهی در جهان ،آثاری را بهگونیهای مسیتقل
منتشر می کنند ،یا با حمایت از برخی ناشران خصوصی به انتشار و ادامیۀ حییات موسییقی
هنری کمک و بخشی از بودجۀ پژوهشی خود را دراختییار نشیر موسییقی هنیری و توسیعۀ
کارگان موسیقیهای کمسیک قرار میدهند.
مذهوم بعدی این مقوله ،عدم درج و شناخت فعالیت اجراییی موسییقی ،بیهعنوان ییک
ً
حرکت علمی در محی های دانشگاهی است .در ایران ،معموی دانشگاههایی که فاقد رشتۀ
موسیقی هستند ،نگاه جدیای به فعالیتهای موسیقایی دانش ویان ندارند و بهنظر مدیران
این دانشگاه ها ،موسیقی یک فعالیت جدی و علمی نیست ،بلکه فعالیتی تذریحی بهشیمار
میآید .در سوی دیگر ماجرا ،ناشران بر این نظرند که دانشگاههایی که این رشیته را پوشین
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میدهند نیز موسیقی را تنها یک فعالییت آموزشیی و علمیی میداننید و بیهجز اسیتثناهایی
ییشاید بتوان گذتیی این مراکز ،تمرکزی بر نشر یا حمایت از ناشران موسیقی ملی ندارند.
امیرعباس ستایشگر بر این نظر است که:
متأسذانه دانشگاهها در اییران ،حضیوری در حیوزۀ نشیر ندارنید .ببینیید آ کسیذورد ،یوسییا ای،
دانشگاه مسکو ،یا حتی کمیتاس ارمنستان و هزاران اسم دیگر ،این کار (نشر یا حمایت از ناشیر)
را بهصورت دائمی ان ام میدهند .دانشگاهها شاید بیا کمیی اغمیاض ،نصیف رپرتیوار موسییقی
کمسیک در دنیا را منتشر میکنند ،اما در ایران گویا چنین کاری بهعنوان یک اتذاق معمیو بیرای
دانشگاهها تعریف نشده است.
.4-7نقشمنفیدولت 

مذهوم نخست در این مقوله ،کمبود مدیران متخصص در بدنۀ اجراییی کشیور اسیت .ایین
موضو تاحدودی شامل برخی از وزیران وزارت فرهنگ در دوران پیس از انقیمب( ،شیاید
ً
بتوان گذت) بخن نسبتا چشمگیری از معاونان هنری در وزارت فرهنیگ ،رسسیای ان مین
موسیقی ایران ،مسئوین دفتر موسیقی وزارت ارشاد ،و گاهی حتی اعضیای کمیسییونهای
فرهنگی م لس نیز میشود .سلمان سالک دراینباره میگوید:

در بح موسیقی ،بیاطمعی مدیران فرهنگی کشور ،بسیار موضو جدیای اسیت .بسییاری از
مدیران ،آگاهی کافی نسبت به موسیقی ندارند .هرکدامشان از جایی آمده و بیدونتعارف ،چنیدان
دغدغۀ موسیقی را ندارند.

مذهوم بعدی ،غلبۀ نگاه اداری در وزارت فرهنگ و ارشاد کشور است و نکته قابلتوجیه
این است که در معاونتهای گوناگون وزارت فرهنگ و ارشاد ،کسانی مشغو بهکار هستند
که برای آنها کار در وزارتخانههای صنعتی یا اقتصادی مسیاوی بیا کیار در ایین وزارتخانیه
است و درواقع ،تنها بهمنظور داشتن اشتغا  ،در این حوزه مشغو هستند .سیاوش کامکیار
دراینباره میگوید:
نگاه اداری در دستگاههای فرهنگی کشور جریان دارد؛ یعنی کسیانی بیهکار مشیغولند کیه ماننید
کارمندهای معمولی در هر دستگاه اداری دیگری ،بهدنبا طی روزهیای کاریشیان تیا رسییدن بیه
بازنشستگی هستند؛ درنتی ه ،کسانی که باید مشکمت را به مدیران منتقیل کننید و باعی ای یاد
ً
تغییر شوند ،خودشان فاقد دغدغه و درد موسیقی هستند .گاهی احساس میکنیم که اصیم انگیار
کسی نیست که وضعیت و نیازهای ما را درج کند.

مذهوم آخر در این مقوله ،بح فقدان برنامه و ساختار نظاممند در حوزۀ موسیقی ملیی
کشور است .شاید بهجز سند توسعۀ علمی کشور ،موسیقی بهطور خاص و موسییقی ملیی
بهطور خاص ،جایی در برنامههای کمن کشور ندارد و از برنامههای جامع توسعه گرفته تیا
برنامههای ساینه یا حتی کوتاهمدت ،تمرکز خاصی بر موسیقی ایرانی قابلمشاهده نیسیت.
امیر مردانه دراینباره چنین میگوید:
این حرف ،کلیشهای شده ،ولی مدیران هنر در ایران ،برمبنای سمیق خودشان کار میکنند؛ یعنیی
ً
ما در ایران ،برنامۀ مدونی آنچنان نداریم و فرضا با یک مدیری با هزار مشقت صحبت مییکنیم و
ً
فرداین مدیر ،عوض شده و نذر بعدی برمبنای سلیقهاش عمل میکند و کم شیرای کیار دوبیاره
تغییر میکند.
.4-8درآستانۀحذف 

مذهوم نخست در مقولۀ نهایی ،زیان ده بودن مادی و معنوی نشیر در حیوزۀ موسییقی ملیی
ا ست .عوامل فراوانی در ای اد وضعیت کنونی دخیل هستند ،اما از سخنان ناشران میتیوان
اینگونه نتی ه گرفت که مواردی مانند سیاستهای نادرست دولت ،نبود حمایت از ناشران
موسیقی ملی ،و امکانپذیر نبودن فروش آثار در نتی ۀ بیمیلی مخاط به موسیقی بیومی،
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این بخن را در عرصۀ مالی ،زیانده کرده است ،اما بهنظر ناشران ،زیان معنوی ،بیشیتر بیه
جایگاه و اهمیت کم حوزۀ نشر موسییقی در جامعیه و بیرای عامیه میردم مربیوط میشیود.
سلمان سالک میگوید:
وضعیت اقتصادی نشر موسیقی ایرانی ،فوق بحرانی است و میا نیه حماییت دارییم ،نیه سوبسیید
داریم ،نه فروش؛ درنتی ه ،اگر مانند برخی دیگر از همصنذانمان نخیواهیم وارد حوزههیای دیگیر
ً
شویم ،عمم نابودی ما قطعی است .متأسذانه گوییا نیه لیزوم و اهمییت کیار میا درج شیده و نیه
کوچکترین جایگاه معنویای ،حداقل در جامعه داریم.

مذهوم دوم در این مقوله ،بهپایان رسیدن دوران نشر رسیمی موسییقی در کشیور اسیت.
ادعای اصلی ناشران موسیقی این است که با توجه بیه دسترسیی هنرمنیدان بیه شیبکههای
م ازی ،فرایند توزیع موسیقی بهسرعت درحا تغییر است؛ بهگونهای که بسیاری از آنیان،
خود ،مشغو پخن آثارشان از طریق اینترنت و شیبکههای م یازی هسیتند .افزونبیراین،
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تولید و نشر توس برخی از هنرمندان ،بیشتر حالت رزومهسازی داشته و نقن چنیدانی در
گسترش موسیقی در کشور ندارد .همچنین ،افزاین هزینههای انتشار اثر بهصورت رسمی،
عدم بازگشت مالی ،و تأثیرگذار نبودن در میزان نذو اجتماعی آثار ،درعمل ،درحا حیذف
این حوزه از چرخۀ موسیقی کشور است .امیر مردانه بر این نظر است که:
چیزی که در ایران اتذاق افتاده ،باع شده که موسیقی ،تبدیل به یک کایی رایگان شود ،هرکسیی
ً
هم که منابع مالی یزم را و میل به دیده شدن را داشته ،حتی در موسیقی میثم هنیری ییا موسییقی
ملی ،بهراحتی بدون نیاز به ناشر و حوزۀ توزیع ،کارش را ان ام میدهد .در این ح م گسترده هم
که دولت نمی تواند کسی را مهار کرده ،یا محدودیت ای اد کند و برای مخاط هم مهیم نیسیت
که این اثر از ک ا تأیید شده است .نشر رسمی ،این روزها فق برای رزومیه ارزش داشیته و گوییا
روبهپایان و انتها است.

آخرین مذهوم د ر این مقولۀ نهایی ،تمش ناشران برای بقا در عرصۀ توزیع اسیت .آنچیه
باع خروج برخی از ناشران از فعالیت تخصصی در موسیقی ملی شده است ،تمش برای
بقای مادی است و درنتی ه ،مهمترین دغدغه در جهان فکری ناشیران ایین حیوزه را شیاید
ً
بتوان بااطمینان نسبتا زیادی ،تمرکز و تمش بیرای بقیا و فعالییت در حیوزۀ موسییقی ملیی
دانست .سلمان سالک اینگونه توضی میدهد:

«کل هن من بهعنوان یک ناشر و توزیع کنندۀ قدیمی این است که از بین نرفته و بتیوانم در حیوزۀ
موردعمقهام باقی بمانم .این اتذاق ،بسیار خطیر و سخت شده و هیر سیا هیم سیختتر از قبیل
میشود».

نکتۀ مهم در این مقوله ،این است که مذاهیم تشکیلدهندۀ آن ،تنها مذاهیمی بودند کیه
بدوناستثنا در تمام مصاحبههای ان امشده در این بخن تکرار شیدند .تمیام مصیاحبهها،
دارای اشارههای فراوانی به موارد مطرحشده در این مقوله بودهاند.
بحثونتیجهگیری 


در این بخن ،در پی آن هستیم که برپایۀ مذاهیم و مقولههایی که در طو پژوهن بهدسیت
آمد و از راه برقراری ارتباط میان آنها ،نظریۀ نهیایی را بیا محورییت مقولیۀ مرکیزی نظرییۀ
زمینه ای ارائه دهیم .این نظریه که در دو قال داستانی و الگیوی تصیویری ارائیه میشیود،
مشخصکنندۀ رواب مقولهها با یکدیگر است .ناشران موسیقی ملی اییران ،پیوسیته در پیی
تأکید ،تقویت ،و پافشاری بر انتشار و توزیع موسیقی هنری یا جدی بوده و باور فعاین این
حوزه بر تمش برای حذظ و ن ات موسیقی ملی با تمرکز بر انوا خاصی از موسیقی ایرانی
موسیقی سازی یا تنها تکنوازی یا مواردی ازایندست است .ناشران و توزیعکننیدگان
مانند
ِ
موسیقی ملی ،در پی جل نظر و حذظ و کس فزایندۀ اعتبار در بین اهالی موسیقی ایرانی

بوده و این امر حتی اگر به قیمت شکست مالی آنان در یک طرح باشد ،برای آنان تاحدودی
قابلقبو است .این موضو حاکی از این است که تمش اصلی آنان این است که تاآن اکیه
میتوانند ،آثار هنرمندان برجسته را جذب و نظر آنها را جل کنند ،حتی اگر مخاطبیان از
این آثار استقبا نکنند یا ائقۀ آنان این آثار را نپسندد.
نوعی تحریم داخلی و خارجی در حوزۀ موسیقی ایرانی بهچشم مییخورد .رسیانههای
جمعی ،موسیقی ایرانیی در داخیل کشیور را نادییده گرفتهانید و معرفیی و حماییت از ایین
موسیقی در این رسانهها جایی ندارد .نتی ۀ این شرای  ،عدم شکلگیری جایگاه مشخصیی
برای موسیقی و ناشران موسیقی در جامعۀ ایران است .ناشران خارجی نیز یینخست بهدلیل
مسائل و تحریمهای سیاسی و دوم ،بهدلیل اینکه به انتشار آثار ایرانی با کیذیت صوتی بای و
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ضب شده با استانداردهای روز عمقهای ندارند (موضوعی که پینازاین به آن پرداختیم)ییی
درعمل ،نوعی تحریم را به موسیقی ایرانی تحمیل میکنند .در حوزۀ موسیقی ایرانی نسیبت
عرضه و تقاضا بههم خورده است؛ بهاینمعنا کیه عرضیه ،بسییار بیشیتر از تقاضیا و مییزان
مصرف است؛ بنابراین ،شاید نیازی به این ح م گسترده از تولیید موسییقی وجیود نداشیته
باشد ،زیرا به نظر ناشران ،افزاین ح م تولید سب کیاهن کیذیی ایین آثیار نییز میشیود.
بهموازات آن ،شاهد تمش موسیقیدانان برای جذب مخاط بیشتر هستیم که سب ترویج
هرچه بیشتر یکی از قال های موسیقی ایرانی ،یعنی تصنیف ،شده است .ایین امیر بهنوبیه
خود موج کاهن تنو و سب یکنواختی موسیقی ایرانی در دهههای اخیر شده است.
انتشار بهصورت آلبوم ییکه از موارد بدیهی در حوزه موسیقی کمسیک استیی به پاییان
دوران خود رسیده و گویی آلبوم موسیقی ،توانایی تطبیق با شرای رسانهای جدید را نیدارد.
این عدم تمایل به شنیدن موسیقی در قالی آلبیوم ،موجی ای یاد چیالن جدییدی بیرای
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موسیقی ملی شده است ،زیرا موسیقی ایرانی برای انتقا معنای خود ،نیازمند ییک جرییان
پیوسته از قطعهها است ،نه یک تکآهنگ .فضاهای رسیانهای جدیید ،ازیکسیو ،فرصیت
ارتباط بیواسطۀ مخاط با هنرمند را ای اد کیرده و ازسیویدیگر ،چیون مبتنیبیر تصیویر
هستند ،ویدیوکلیپ ،جای انتشار صوت تنها را گرفته است .در تمام ایین فضیاهای جدیید،
نیاز به انتشار رسمی در ایران ،همواره کم و کمتر شده و درنتی ه ،ناشیر موسییقی ،درحیا
خارج شدن از چرخۀ توزیع است .همانگونه که آمد ،حمایت رسمی از حوزۀ نشر موسیقی
در ایران ،اتذاق نمیافتد .نظام یارانهدهی ،درعمل در ایین حیوزه وجیود نیدارد و هیچگونیه
سهمی برای موسیقی ایرانی از نظام مالیاتی کشور درنظر گرفته نشده است و ایین موسییقی
نهتنها در برنامههای اجرایی و بودجه ریزی سیاینۀ کشیور حضیور نیدارد ،بلکیه دولیت در
سا های اخیر ،در پی دریافت مالیات از این حوزه نیز بوده است .موسیقی ایرانی درعمل از
محصویت فرهنگیای که دولت ،ساینه با صرف صیدها میلییارد تومیان خریید ،از آنهیا
حمایت می کند ،سهمی ندارد و صدالبته در نبود قانون حق مؤلف ،امکان پیگیری قضایی از
صاحبان امتیاز آثار نیز گرفته شده است و درعینحا  ،امکان شکایت و پیگییری قضیایی از
نهادهای گوناگونی مانند سازمان صداوسیما وجود ندارد .متأسذانه دانشگاهها ،بهعنوان یکی

از اصلیترین مراکز نشر موسیقی جدی در دنیا ،در اییران وارد ایین حیوزه نشیدهاند؛ یعنیی
ً
دانشگاهها عموما ،نه بهصورت مستقیم ،موسیقی منتشر میکنند و نه با همکیاری بیا حیوزۀ
نشر خصوصی ،به این مهم اقیدام میورزنید .بیهنظر میرسید ،فعالییت اجراییی در حیوزۀ
موسیقی ییبرخمف کشورهای غربییی در اییران بیهعنوان ییک فعالییت علمیی بیرای همیۀ
دانشگاههای کشور تعریف نشده است .افزونبراین ،در بدنۀ دستگاههای اجرایی کشور ،بیا
کمبود مدیران متخصص روبهرو هستیم و در سیطوح مییانی حوزههیای اداری و سیازمانی
فرهنگی نیز نگاه اداری در میان کارکنان غال است .برای این افراد ،اشتغا در دستگاههای
فرهنگی ،تنها به دغدغۀ داشتن شغل مربوط میشیود و فقیدان برنامیۀ جیامع بیرای رشید و
گسترش موسیقی بهطور عام و موسیقی ملی بهطور خاص ،ازجمله مسائل مهم این عرصیه
بهشمار میآید .این درحالی است که تاکنون برنامه و ساختار مدون اجرایییای دراینراسیتا
طراحی نشده و درنتی ه ،امور بهگونهای سلیقهای مدیریت شده و هیچ چشمانداز یا هیدف
مشخص درازمدتی برای این حوزه تدوین نشده است .پیامد تمام این موارد ،موقعیت بسیار
خطیر نشر موسیقی ملی در کشور است.
بنا بر اعتقاد ناشران ،این حوزه درعمل ،در آستانۀ بحران بسیار جدی قرار گرفته و امکان
حذف آن از سبد مصرف جامعه وجود دارد و نشر و توزیع موسیقی ایرانیی در کشیور ،چیه
به لحاظ مادی و چه از نظر معنوی ،برای کس احتیرام و جایگیاه ییا دسیتکم بهرسیمیت
ً
شناخته شدن اهمیت کار ،برای ناشران موسیقی ملی منذعتی ندارد .میا احتمیای در آسیتانۀ
ت ربۀ دورهای هستیم که می تواند به تغییر میزان اهمیت نشر رسمی در کشور خیتم شیده و
دراینمیان ،دسترسی هنرمندان به فضاهای رسانهای جدید ،ارتباط بیواسطه بیا مخاطی ،
بی اهمیت شدن کس م وزهای رسمی از وزارت فرهنگ ،و مسائل دیگیری ازایندسیت،
نشر رسمی را با چالنهای بسیار جدیای روبهرو کرده است .توزیع رسمی آثار موسییقی
توس ناشران در روزگار حاضر ،بیشتر برای کس رزومۀ علمی یا رسمی بهکار میآید و این
برای بخن کوچکی از جامعۀ موسیقی که در دانشگاهها به فعالیت مشغولند ،اهمیت دارد و
افزاین هزینههای نشر رسمی ،سختی مراحل اداری ،و عدم بازگشت مادی و معنوی بیرای
ً
هنرمندان ،در ای اد این شرای بسیار تأثیرگذار است .سران ام ،احتمای مهمترین درگییری
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هنی و دغدغۀ ناشران موسیقی ایرانی ،بقا در شرای خطیر کنونی است و تغییر حوزۀ کاری
برای کس حداقلهای مادی و عبور از ارزشهای تعریفشده در موسیقی ایرانی بیهمنظور
بقا ،بخشی از آثار این فرایند است.
شرایط علی:
اقتضاهای موسیقی جدی

پدیده مرکزی:
توز یع موسیقی ملی ایران
شرایط زمینهای:
تحر یم ،حجم تولیدات،
قالب ارائه آثار

شرایط مداخلهگر:

راهبرد:
نقش منفی دولت

فقدان حمایت
حضور نداشتن دانشگاهها
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پیامد:
قرار گرفتن در آستانه حذف

شکل  .2الگوی تصویری نظریۀ زمینهمحور بهدستآمده از دل دادهها
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