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چكيده
موسيقي ،همانند زبان و سنن يک جامعه ،سهم قابل توجهي در حفظ و اشاعه فرهنگ ملي دارد .در ايران
تنها موسيقي ملي ،از آنجا که محصول تجربه تاريخي و زيست فرهنگي جامعه ما است ،داراي ويژگيهاي
ممتاز فرهنگ ايراني است .کاهش حجم مخاطبين و ميزان کارکرد اجتماعي موسيقي ملي در ايران کامال
ملموس است .چرخه موسيقي از سه حوزه توليد ،توزيع و مصرف تشکيل شده است .مصرف موسيقي
توسط عامه جامعه اتفاق ميافتد .عموم تحقيقات موسيقي را در معناي عام در نظر گرفته و تا امروز تحقيقي
جهت کشف جهان فکري مصرفکنندگان موسيقي ملي ايران انجام نشده است .اين مقاله به دنبال آن است
تا مقولههاي فرهنگي حاکم بر مصرف موسيقي ملي ايران را کشف نموده و ضمن ايجاد يک فهم جامع از
اين عرصه به موسيقي ملي کشور جهت خروج از وضعيت کنوني کمک نمايد .روش مورد استفاده نظريه
دادهبنياد نظاممند بوده است .دادهها توسط تکنيک مصاحبه عميق جمعآوري شده و با استفاده از
دستورالعملهاي سهگانه باز ،محوري و انتخابي کدگذاري و مقولهبندي شده است .از دل دادهها  61مفهوم و
 7مقوله استخراج شده است .در انتها با استفاده از مدل پارادايمي ،نظريه دادهبنيادِ بدست آمده به صورت
داستان و مدل تصويري ارائه شده است.
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1دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .تهران .ایران.
pedramjavadzade@gmail.com
 2دانشیار ،گروه ارتباطات ،دانشگاه تهران .تهران .ایران( .نویسنده مسئول) mkousari@ut.ac.ir
 3استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نراق .ایرانmohsenameri@iau-naragh.ac.ir .
4

استادیار ،گروه مدیریت رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .تهران .ایرانaoa.sepehr4@gmail.com.

 / 01پدرام جوادزاده ـ مسعود کوثري ـ محسن عامري شهرابي ـ عطاء اهلل ابطحي

مقدمه

در کشور آمار مشخصي از حجم مخاطبين موسيقي

در ميان تعاريف مختلفي که رهيافتهاي گوناگون

ملي و ميزان اقبال اجتماعي آن در دسترس نيست اما

نظري تاکنون از فرهنگ ارائه دادهاند ،با در نظر گرفتن

کامال ملموس و مشخص است که حجم مخاطبين اين

تفاوتهاي مختلف به صورت پيوسته با اشتراکاتي

موسيقي و ميزان محبوبيت اجتماعي آن شديدا رو به

مواجه ميشويم .اين اشتراکات مفاهيم مختلفي نظير

نزول است .اهميت موسيقي ملي کشور توسط سطوح

ارزشها ،باورها ،نمادها ،الگوها ،کنشها و مفاهيمي از

کالن مديريتي در ايران درک نشده است و در نتيجه

اين دست را شامل ميشوند .زماني که از مقولههاي

موسيقي ملي عمال در برنامههاي توسعه فرهنگي کشور

فرهنگي سخن ميگوييم چنين مفاهيمي مورد نظر واقع

سهم چنداني نداشته است .از آنجا که موسيقي ملي

شده است.

ايران هيچگاه مانند امروز در معرض رقابت با
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موسيقي همانند زبان ،پوشش و آداب و سنن از

موسيقيهاي غير بومي نبوده و از طرفي اقتضائاتي که

عناصر مهم تشکيل دهنده فرهنگ بوده و نقش غير

اين روزها بر جامعه ما وارد شده نيز بسيار متفاوت از

قابل انکاري در حفظ و اشاعه فرهنگ ملي يک جامعه

گذشته است ،به نظر ميرسد فهم مقولههاي فرهنگي

دارد .از ميان انواع بسيار متنوع موسيقي که در ايران

حاکم بر مصرف اين موسيقي در زمان اکنون ،اهميت

عرضه و مصرف ميشوند ،تنها موسيقي ملي کشور که

بسيار زيادي خواهد داشت.

خود برآمده از تجربيات تاريخي و زيست فرهنگي

تحقيق پيش رو از سه منظر متفاوت با ساير

جامعه ايراني است ،ويژگيهاي خاص و منحصر به

تحقيقات انجام شده در حوزه مصرف موسيقي است.

فرد فرهنگي ايراني را دربر ميگيرد .چرخه موسيقي از

عموم تحقيقاتِ ناظر بر مصرف موسيقي،

مفهوم

سه بخش توليد ،توزيع و مصرف تشکيل شده است.

موسيقي در معناي عام آن را در مرکز تحقيق قرار داده

در ايران توليد توسط موسيقيدانان ،توزيع توسط ناشران

و از فهم و توجه به تفاوتهاي بنيادين موسيقي ملي

و مصرف توسط مردم جامعه اتفاق ميافتد.

ايران با انواع ديگر موسيقي به خصوص موسيقيهاي

در سالهاي پس از انقالب اسالمي ،موسيقي

وارداتي و غير بومي غافل بودهاند .همچنين اين

پيوسته يکي از عوامل چالشبرانگيز اجتماعي در ايران

تحقيقات صرفا با برشمردن برخي مولفههاي کمي به

بوده و نوعي از تضاد بين ارزشهاي عرضه شده

دنبال مصرف سنجي و ارائه نوعي از الگوهاي مصرف

توسط عرصه مديريت کالن کشور و طبقات مختلف

موسيقي بودهاند در حالي که اين پژوهش در پي کشف

جامعه ،قابل مشاهده بوده است .هرچند عواملي که به

و فهم اقتضائات حاکم بر جهان فکري مصرفکنندگان

بروز حساسيت بر روي موسيقي منتهي ميشوند عموما

اين نوع موسيقي است .در نهايت تحقيقات انجام شده

ناشي از موسيقيهاي زيرزميني و غير رسمي ،آثار

در اين حوزه عمال با استفاده از نظرياتي که براي

عرضه شده در خارج از کشور ،موسيقي پاپ داخلي يا

موسيقي کالسيک غربي يا موسيقي مردمپسند در غرب

تصوير ذهني باقيمانده از دوران پيش از انقالب است

ارائه شدهاند به پژوهش در داخل کشور پرداختهاند در

اما واکنشهاي ناشي از اين موارد به صورت معمول

حالي که اين تحقيق در پي ارائه يک نظريه جامع و

بر روي موسيقي ملي ايران اعمال ميشود در حالي که

بومي در حوزه مصرف موسيقي ملي ايران است .با

خود اين موسيقي نقشي در ايجاد اين حساسيتها

عنايت به اين توضيحات به نظر ميرسد انجام اين

ندارد.

تحقيق ضمن ايجاد ادراکي جامع از مصرف موسيقي
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ملي ايران به برونرفت اين موسيقي از وضعيت کنوني

ملي متولد ميشود (جوادزاده و همکاران،6911 ،

کمک نمايد.

.)651
هنرهاي ملي را بايد انواع مختلفي از هنرهاي بومي

موسيقي ملي چيست؟

مردم يک جامعه دانست که در داخل مرزهاي

براي تعريف آن حدود مشخص و مرزبندي دقيقي در

و بين هنرهاي بومي مورد اشاره با هنرهاي ساير

رسالههاي موسيقيشناسي ذکر نشده است .گويا اين

کشورها يا ملتها تمايز و تفاوتهايي قابل درک باشد.

مفهوم به نظر اهالي موسيقي آنچنان بديهي است که

ژان دورينگ موسيقيشناس فرانسوي شايد تنها

تالش چنداني براي توضيحش انجام نشده است .اين

کسي است که به تعمق و تالش براي تعريف نمودن

موضوع تقريبا امري جهان شمول بوده و در بيشتر

مفاهيمي مانند مليت در موسيقي ايراني پرداخته است.

رسالههاي نوشته شده در حوزه موسيقي ملي در

او نظريات خود را در سلسله مقاالت مختلفي در

کشورهاي مختلف قابل مشاهده است .در ايران حتي

دانشگاههاي استراسبورگ و شيکاگو ارائه داده و بخشي

اين مفهوم گنگتر هم به کار گرفته شده است .به

از آنها به زبان فارسي ترجمه شدهاند .دورينگ معتقد

عنوان مثال کتاب مهم «موسيقي ملي ايران» نوشته

است:

داريوش صفوت تعريفي از موسيقي ملي ايران ارائه

در ترکيب موسيقي ملي ايران ،صفت ملي از لفظ

نميکند بلکه به بررسي مصاديق و سازها و ساختار و

ملت مشتق شده ،اختراعي جديد و مربوط به آخر قرن

فواصل صوتي موسيقي ملي ايران پرداخته است.

نوزدهم است .اين کلمه با اين که منشاء مذهبي داشته،

آنچه مشخص است شروع استفاده از اين مفهوم به

طنين و انعکاس آن کامال غير ديني بوده است .واژهي

انتهاي دوره رمانتيک (قرن نوزدهم) و حدود يک و نيم

ايراني در اينجا به معناي سياسي آن است و همهي

قرن اخير بازگشته و ميتوان شکلگيري چنين مفهومي

ايرانيان خارج از ايران را از محدوده خود بيرون مي-

را احتماال نتيجه مرزبنديهاي نوين سياسي و شگل-

گذارد (مانند افغاني ،تاجيکي و غيره) اما ترک و

گيري مفاهيم کشور و ملت در معناي مورد استفاده در

ترکمن و عرب زبان ايران را کم و بيش از خود ميداند

دوران معاصر دانست.

(دورينگ.)973 ،6976 ،

در واقع شکلگيري اين مفهوم به موازات تغيير

با عنايت تعريف فوق ،در اين پژوهش موسيقي

معاني واژگاني نظير وطن و ملت در پهنه جامعه در

ملي ايران در معناي موسيقي دستگاهي (که عموما

طي قرن اخير اتفاق افتاده است .آنچه از شواهد

موسيقي سنتي خطاب ميشود) و موسيقيهاي محلي

تاريخي بر ميآيد در ايران ،وطن در معناي شهر محل

اقوام مختلف ايران مورد توجه و بررسي قرار گرفته

تولد و ملت در معناي ديني آن يعني اجتماع مومنان و

است.

مسلمانان به کار ميرفته است .زماني که ما در يک
انتقال تاريخي از واژگاني نظير ممالک محروسه به

مطالعات پيشين

واژگاني چون کشور تغيير ميکنيم ،بين دو دسته از

در بررسي پيشينه پژوهش با دو مشکل اصلي

انسانها تمايز قائل شدهايم .کشور ايران يا مردم ايران و

مواجه هستيم .اول در مورد تحقيقات داخلي ،پژوهشي

کشورهاي ديگر يا مردمشان .در اينجا مفهوم هنرهاي

با ميدان مطالعاتي مشابه در مصرف موسيقي ملي ايران
انجام نشده است و اين پژوهش قدم اول در پرداختن
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موسيقي ملي جزو آن دسته از مفاهيمي است که

جغرافيايي و سياسي مشخص يک کشور وجود دارند
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به اين حوزه با رويکرد ارائه نظريه بومي است .دوم

 )2زماني که ادراک محققين از حوزه مورد بررسي

امکان استفاده از تحقيقات انجام شده در خارج از

حتي هنوز به سطح ايجاد فرضيه نرسيده و امکان

کشور را در اين پژوهش نداريم .اول همانطور که

انجام تحقيقات مرسوم وجود ندارد.

پيشتر هم اشاره شد بين موسيقي ملي ايران با موسيقي-

 )9زماني که در يک موضوع مشخص نياز به نظريهاي

هاي کالسيک يا عامهپسند غربي تفاوت بنيادين وجود

مبتني بر اقتضائات ،جغرافيا ،زمان ،مکان يا فرهنگ

دارد و استفاده از نظريات ارائه شده براي موسيقيهاي

خاصي داريم.

غربي براي اين پژوهش فاقد وجاهت علمي است .در

نظريه بنيادي ،نظريهاي مبتني بر بنياد دادهها است و

نتيجه اين تحقيق با رويکرد اکتشافي به دنبال فهم

ميتواند شکاف بين نظريه و پژوهشهاي تجربي را

حوزهاي است که عمال پيش از اين مورد توجه

پوشش دهد.

محققين قرار نگرفته است.

اين نظريه ،به عنوان نوعي نظريه کالن قابل طرح
است که محقق ميتواند بر اساس آن ،اقدام به توليد

مباني نظري

يک تبيين عام (يک نظريه) از يک فرايند ،کنش ،يا
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مبتني بر توضيحات داده شده در داخل کشور

تعامل کند که بر اساس ديدگاه تعداد بسياري از

نظريهاي مبتني بر اقتضائات حاکم بر مصرف موسيقي

مشارکتکنندگان شکل گرفته است .پيشفرضهاي

ملي کشور تاکنون ارائه نشده است .در نتيجه در اين

خاص متکي بر مکتب شيکاگو ،پايه و اساس ايدههاي

تحقيق ناگزير به استفاده از رويکردهاي اکتشافي براي

نظريه بنيادي را شکل ميدهند .تمايل نظريه زمينهاي،

ايجاد يک نظريه مختص مصرف موسيقي ملي ايران

دستيابي به سطحي باالتر از توصيف ،براي توليد يا

خواهيم بود.

کشف نظريه است .محقق نظريه بنيادي ،به دنبال

نظريه دادهبنياد ،نوعي از پژوهشهاي کيفي است و

توسعه نظريه در بررسي و مطالعه کساني است که در

مبتني بر اين ايده مرکزي شکل گرفتهاست که نظريه-

فرايند کنش يا تعامل مشابهي درگيرند .آنچه در نظريه-

پردازي نه لزوما محصول دادههاي در دسترس بلکه

سازي اتفاق ميافتد ،نوعي استنتاج و انتزاع از يک

محصول دادههاي حاصل شده از مشارکت افرادي

فرايند معين و خاص است که مورد توجه قرار ميگيرد

است که فرايند مورد نظر محققين را تجربه نمودهاند.در

(ايمان.)77 ،6917 ،

اين روش نظريه مبتني بر دادههاي حاصل از تحليل
تجربيات مشارکتکنندگان ساخته يا مفهومسازي مي-

روش پژوهش

شود .استفاده از نظريه دادهبنياد زماني مجاز است که در

از ميان روشهاي مختلف ارائه شده در نظريه

عرف علمي جاي خالي يک نظريه احساس شود .يعني

دادهبنياد ،نظريه دادهبنياد نظاممند يکي از اصليترين و

يک زمينه خاص يا يک موقعيت خاص وجود داشته

پرکاربردترين روشهاي تحقيق اکتشافي است و براي

باشد که در آن نظريههاي موجود متعارف پاسخگو

تحقيقاتي مانند اين پژوهش بسيار مناسب است.

نباشند .در سه حالت کلي محقق مجاز به استفاده از

رويکرد سيستماتيک يا نظاممند محصول تحقيقات

نظريه بنيادي است:
 )6زماني که به صورت کلي نظريهاي در حوزه مورد
پژوهش وجود ندارد.

0

0

اشتراوس و کوربين است.
در اين روش محقق بايد با استفاده از چند گام
مشخص و نظاممند در مسير تحليل دادهها حرکت
نمايد .اين مراحل به ترتيب عبارتند از کدگذاري باز،
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در انتها و پس از طي مراحل سهگانه ذکر شده ،محقق

دادههاي اوليه اقدام مينمايد .در اين مرحله محقق

بايد نسبت به توسعه و طراحي يک مدل پارادايمي از

صرفا با مشخصنمودن و استخراج اوليه دادههاي بسيار

نظريه توليد شده اقدام نمايد .در اين رويکرد ،براي

زيادي را کدبندي ميکند (کدگذاري باز) .در مرحله

ترسيم نهايي پارادايم از اين مقولهها بايد استفاده شود:

دوم محقق دادههاي بسيار زياد ايجاد شده در مرحله

اول) مقوله اصلي يا پديده مرکزي :پديده اصلي که

اول را دستهبندي مينمايد .به اين شکل که دادههاي

اساس فرايند بوده است.
دوم) شرايط و موجبات علي :علل و موجباتي که بر
مقوله اصلي اثرگذار هستند.
سوم) راهبردها :کنشهايي که از مقوله اصلي منتج مي-
شوند.
چهارم) شرايط زمينهاي :شرايط زمينهاي که بر تحقق
راهبردها تاثيرگذارند.
پنجم) شرايط مداخلهاي :عوامل عمومي محيطي که در
تحقق راهبردها مانع ايجاد ميکند.
ششم) آثار و پيامدها :نتايج حاصل از اتخاذ راهبردها
(کرسول 3و گاترمن.)961 ،2762 ،0

اوليهاي را که داراي مفهوم مشخص و محور يکسان يا
نظيري هستند را در محوريت يک کد اصلي طبقهبندي
نموده و مبتني بر محور مفهومي دادهها ،کدهاي اوليه و
بسيار زياد حاصل ازدادهها تجميع مينمايد (کدگذاري
محوري) .در مرحله سوم محقق بايد کدهاي محوري
ايجاد شده را در ذيل عناوين اصلي و مفاهيم جامعتر
طبقهبندي نموده و نسبت به ايجاد مقولهها اقدام نمايد.
مقولههاي حاصل شده در واقع تجميع شده از کدهاي
محوري هستند که ميتوانند ذيل يک کالن مفهوم
اصلي تجميع و دستهبندي شوند .در نهايت مبتني بر
مقولههاي حاصل شده نظريه نهايي توليد ميشود.

در اين نوع تحقيق ،جمعآوري دادهها به صورت
ميداني و معموال با ابزار مصاحبه انجام ميشود.
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پژوهشگران در خالل پرسيدن سواالت ،دادهها که

در اين پژوهش جمعآوري دادهها با استفاده از ابزار

همان دريافتهاي ديداري – شنيداري يا متني درون

مصاحبه تخصصي انجام گرديد و اين فرايند تا زمان

فرايند پژوهش هستند را ميآفرينند .محقق در ابتدا با

رسيدن به اشباع نظري ادامه يافت .به تعبير ديگر جمع-

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي .در اين رويکرد

استفاده از متن مصاحبههاي انجام شده نسبت به ايجاد
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آوري اطالعات جهت رسيدن به نظريه نهايي تا زماني

در کنسرتهاي موسيقي ملي حاضر بوده و نسبت به

ادامه پيدا کرد که ديگر دادههاي دريافتي جديد ،داراي

خريد و مصرف آگاهانه و انتخابي موسيقي ايراني اقدام

مفهوم تازهاي که پيشتر استخراج نشده باشد ،نبود .پس

ورزيدهاند.

از آنکه دادههاي دريافتي شامل مفهوم جديدي نبودند

الزم به ذکر است هرچند نظريه نهايي محصول متن

تالش براي ايجاد نظريه آغاز گرديد .براي تحقق اين

حاصل از تمام شازنده مصاحبه است اما به جهت عدم

امر مجموعا  61مصاحبه صورت گرفت.

تمايل نيمي از مصاحبه شوندگان جهت ذکر نامشان در

در انتخاب افراد مصرفکننده براي مصاحبه ،به

متن مقاله ،نمونههاي ذکر شده براي هر مفهوم از متن

علت گستردگي ذاتي حوزه مصرف به پهناي افراد

مصاحبه افرادي انتخاب شده که مشکلي براي ذکر

جامعه ،محققين ناگزير از تعريف ويژگيهاي سخت-

نامشان در اين مقاله نداشتهاند .توضيحات و مشخصات

گيرانه جهت انتخاب افراد بودهاند .از اين نظر که

افراد مصاحبهشده در جدول شماره 6به تفصيل بررسي

موسيقي ايراني مشخصا داراي مخاطب خاص در

شده است.

روزگار اکنون است ،تعريف اين ويژگيها جهت
سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

اطمينان براي اينکه مصاحبهشوندگان حتما از مصرف-

جدول  :6مشخصات افراد مصاحبهشده در بخش مصرف

کنندگان اين موسيقي هستند اتفاق افتاد .ويژگيهاي

تعداد کل افراد مصاحبهشده

 01نفر

زير براي تحقق دستيابي به نتايج مطلوب مورد توجه

افراد حاضر در بازه سني  01الي 31

 01نفر

داراي تحصيالت کارشناسي

 00نفر

داراي تحصيالت ارشد يا باالتر

 5نفر

واقع شد.
بازه سني بين  27الي  97سال :به علت اينکه اين

منبع :يافتههاي پژوهشگر

نسل در روزگار ما بنيانگذاران نسلهاي بعد و
ايجادکننده مسير پيش روي کشور خواهند بود.
حداقل تحصيالت دانشگاهي ليسانس :اين مورد
براي اين مورد توجه واقع شد که اطمينان حاصل شود
فرد مصاحبهشونده داراي ادراک الزم جهت فهم
اقتضائات حاکم بر اين تحقيق ،پديده تحقيق و پژوهش
بوده است.
آشنايي با موسيقي ايراني و فعاالن اين عرصه بيش
از عوام :در اين تحقيق به دنبال کشف ذهن و جهان
انديشه مصاحبهشوندگان بودهايم .از اين بابت چنان که

نتيجه کدگذاري سهمرحلهاي دادههاي گردآوري
شده به شيوه مصاحبه در اين بخش ،استخراج  7مقوله
و  61مفهوم بوده است.
مقوله مرکزي در اين تحقيق مشخصا "مصرف
موسيقي ملي ايران" است که از يک سو تحقيق اساسا
پيرامون آن شکل گرفته و از سوي ديگر خود محصول
ترکيب نهايي مراحل کدگذاري و حاصل مقولههاي
بدست آمده است .ساير مقولهها براي ارائه يک مدل
تصويري در اين بخش در  5دسته زير قرار گرفتهاند:

فردي مورد انتخاب واقع ميشد که حداکثر آشنايياش



با يک يا دو خواننده در موسيقي ايراني است ،دستيابي

علي ( 2مقوله)



به نتيجه مطلوب جهت وجود و سپس کشف جهان

زمينهاي ( 6مقوله)



انديشه درباره موسيقي ايراني دور از واقعيت مينمود.

مداخلهگر



راهبرد



پيامد

حضور در کنسرت و پيگيري در مصرف آگاهانه
موسيقي ايراني :مصاحبهشوندگان حاضر در پژوهش
کساني هستند که به صورت پيوسته در سالهاي اخير

مفاهيم تشکيلدهنده مقولههاي فوق در جدول زير
نشان داده شده است.
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جدول  :2مفاهيم و مقولههاي استخراج شده از بخش مصرف
رديف
0

مقوله

مفهوم
فضاي فرهنگي خانواده

دسته

خانواده

حمايت خانواده
معناگرايي در موسيقي

0

درونگرايي

غم در موسيقي ايران

علي

دعوت به جهان درون
رسانههاي تصويري
3

0

رسانههاي مجازي
در رقابت با ساير انواع موسيقي
براي موقعيتهاي خاص

رسانه

زمينهاي

رقابت

مداخلهگر

فهم سخت موسيقي ملي
5

عدم انطباق با سليقه مردم
کاهش نفوذ اجتماعي

وابستگي به ادبيات فارسي

راهبرد

1

تعصب در موسيقي ايراني
چهارچوبهاي محدود

حذف موسيقي ملي

مرگ موسيقي ملي

پيامد

منبع :يافتههاي پژوهشگر

خانواده

کم عالقهمند به اين موسيقي شدم» يا «به نظرم در

موسيقي ايراني امروزه به علت شرايط خاصي که

شرايط فعلي اگر درون خانواده کسي اين موسيقي و

در جامعه وجود دارد جايگاه اول در سبد شنيداري

ترويج نکنه خيلي احتمال اينکه شما شخصا با اين

مردم را از دست داده است .در شرايط کنوني عموم

موسيقي آشنا بشي کم هست .چون هيچجايي به اون

مصاحبهشوندگان بيان داشتند که يکي از اصليترين

شکل مثال در مدرسه يا دانشگاه يا تلويزيون از موسيقي

داليلي که آنان را به شنيدن موسيقي ايراني واداشته،

خودمون حرفي زده نميشه».

شرايط و اقتضائات حاکم بر فضاي فرهنگي خانواده-

همچنين خانواده جهت استفاده از موسيقي ايراني

شان بوده است .هدايت خانواده به سمت شنيدن

به عنوان بخش يا تمام سبد شنيداري افراد ،نقش

موسيقي ايراني يا عالقهمندي يکي از اعضا به اين نوع

حمايتي را ميتوانند به عهده گيرند .رفتن به کنسرت

موسيقي يا حتي آشنايي اوليه با آن يکي از داليل اصلي

امري بعضا بسيار گران در کشور ما است .همچنين

براي درگير شدن با موسيقي ايراني بوده است .محمد

اقدام به خريد موسيقي ايراني و دنبال کردن اين

تقوي در اين زمينه بيان داشت:

موسيقي ،در نهايت مانند عموم آثار موسيقي پاپ نمي-

«عموم جوانهايي که االن در اين جامعه دارن
موسيقي ايراني گوش ميکنن تحت تاثير يکي از

تواند در حکم کااليي رايگان قرار گيرد .علي عبدي در
اين زمينه بيان داشت:

اولياءشون بودن .مثال پدر من به ني عالقه داشته ما از

«کنسرت رفتن خوب کار ارزاني نيست .يعني شما

بچگي همه تو خونه ميشنيديم در نتيجه خوب من کم

در سن و سال ماها اگر خانواده پشتت نباشن و مثال

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

نداشتن مضامين اجتماعي
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پدرت پول بليط بهت نده خوب نميتوني بري

اجتماع و بيرون حرف ميزده و هميشه از مسائل

کنسرت .يا وقتي که کاري منتشر ميشه خوب بايد

دروني و احساسي حرف ميزنه اين موسيقي».

پول بدي براي خريد آلبوم .اينها بدون حمايت خانواده

همچنين زهرا منتظري در اين زمينه بيان داشت:

اتفاق نميافته» يا «موسيقي اگه نخواي غير قانوني

«فهم موسيقي ايراني خيلي سخته چون در دل معاني و

استفاده کني ازش ،چيز نه گرون نه ارزوني هست يعني

يه جورايي مرموز و با کنايه مفاهيم خودش ارائه ميده.

باالخره بايد پول باشه براي اينکه بخري و بشنوي چون

يعني مثل موسيقي پاپ شما سريعا و خيلي دم دستي

مثل کاراي پاپ تو همه سايتا پيدا نميشه .قبل از اينکه

نميتوني بفهمي اين موسيقي داره چه ميکنه» و

برم سر کار از پدرم پول ميگرفتم براي خريدن

«موسيقي ما خيلي در لفافه حرفهاش ميزنه .حاال

کارهاي مختلف».

يک بخشي از کارها اينطوري نيست ولي معموال خيلي
معناگرا و عميق هستن شعرها و چيزهايي که ساخته يا

درونگرايي

اجرا ميشه».

مفاهيمي نظير درونگرايي يا معناگرايي بسيار در
سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

مورد موسيقي ايراني مورد استفاده مصاحبهشوندگان

رسانه

واقع گرديد .منظور از معناگرايي در موسيقي ايراني

هرچند موسيقي ايراني متاسفانه در تلويزيون ملي

آنچنان که از دل مصاحبهها برآمده است ،عدم دسترسي

کشور نقش بسيار اندک و بعضا ناقصي را دارد (از اين

و فهم صريح و مستقيم معاني مورد اشاره در موسيقي

باب که رسانه ملي از نشان دادن سازها يا ساخت

ايراني است .نوعي از زبان استعاره و تشبيه همراه با

برنامههاي موسيقي محور خودداري ميکند) ،اما در

تاکيد بسيار بر احساس و کشف جهان درون چيزي

شبکههاي مجازي يا انواع ديگر رسانههاي تصويري

است که مصاحبهشوندگان از موسيقي ايراني ادراک

مانند سينما گاهي فضاي کافي براي ايجاد عالقهمندي

کردهاند .در اين بين تمام افراد بر غمناک بودن موسيقي

افراد به موسيقي ايراني ايجاد ميشود .مثالهاي

ايراني پافشاري داشته و اين موسيقي را بسيار

متعددي در ميان مصاحبهها در اين زمينه وجود داشت

احساسي ،دور از هيجان همراه با دعوت به جهان

که به برخي از آنان اشاره ميشود .ساقي کوثري معتقد

درون درک کردهاند .سارا کرد بچه معتقد است« :ما

است« :من شخصا فيلم سينمايي سنتوري حاال با اينکه

حداقل در چند قرن اخير وضع و اوضاع مناسبي بر

موسيقي خودش پاپ بوده ولي به خاطر خود ساز و

کشورمون حاکم نبوده و خوب خيلي شکست

ديدن سنتور باعث شد که درگير موسيقي ايراني بشم.

خورديم ،اشغال شديم و چيزهاي ديگه .به نظرم خيلي

کال به نظرم تصوير امروزه خيلي ميتونه در شکلدهي

طبيعيه که اين موسيقي اگر موسيقي اين مردم و اين

به سليقه افراد نقش داشته باشه» يا «به نظرم اگه شانس

کشور هست موسيقي غمگيني باشه .موسيقي ما خيلي

بياريم تو اينستا يا يوتيوب فيلمهاي ساز زدن

غمگينه و خوب اين اگر نبود شايد بايد تعجب مي-

موزيسيناي خودمون و ببينيم اون موقع شانس عالقه-

کرديم» يا «به نظرم موسيقي ايراني خيلي درونگرا

مندي به موسيقي ايران پيدا ميشه .من خودم از طريق

است .خيلي از اتفاقات جهان خارج صحبت نميکنه.

اينستا با موسيقي ايراني آشنا شدم».

شايد دوره کانون چاووش و انقالب و قبلتر زمان

علي عبدي نيز در اين زمينه بيان داشت« :تو

مشروطه فقط زمانهايي هست که از مسائل عالم

ماهواره فقط يدونه شبکه هست به نام پي دي اف که
هميشه موسيقي ايراني پخش ميکنه .من وقتي درس
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ميخوندم هميشه عادت داشتم جلو تلويزيون بشينم و

االن چه کاربردي داره؟ به نظرم موسيقي خودمون براي

درس بخونم انقدر اونجا موسيقي ايراني شنيدم چون

موقعيتها و لحظات خاصي االن صرفا پاسخگو

باعث تمرکزم ميشد که کال سليقه موسيقيم عوض

هست .مثال موقعي که نياز به آرامش داري يا ميخواي

شد».

ذهنت از فضاهاي پرتنش رها کني» يا «من فقط شبها
و مواقع تنهايي موسيقي ايراني گوش ميدم .مثال هيچ

رقابت

وقت نتونستم تو ماشين اين موسيقي گوش کنم .اصال

موسيقي ايراني تا دهه چهل خورشيدي و با يک

آنچنان آدم به درون خودش ميره که به نظرم

فاصله زماني در ابتداي انقالب اسالمي به علت شرايط

خطرناک ميشه .يعني جاش تو ماشين مثال نيست

خاص کشور بدون هيچگونه رقيب از ساير انواع

برعکس موسيقي پاپ».

موسيقي ،در کشور عرضه ميشده است .در نتيجه عمال
تنها موسيقي موجود براي شنيدن و حداقل تنها

کاهش نفوذ اجتماعي

سالهاي اخير با عرضه انواع بسيار متفاوت موسيقي از

ساختارهاي موسيقايي ،فرم ،هارموني در آثار

پاپ و راک تا انواع موسيقيهاي اصطالحا زيرزميني،

چندصدايي ،پيچيدگيهاي مينياتوري در آثار تک-

موسيقي ملي در مقام رقابت با انواع مختلف موسيقي

صدايي و مواردي از اين دست ،بر خالف موسيقيهاي

قرار گرفته و در نتيجه اين رقابت و مقايسه دائمي در

پاپ يا راک که ساختارهاي سادهتري را شامل مي-

پاسخگويي به نيازهاي مخاطبين خود دچار مشکل

شوند ،فهم و ادراک موسيقي ايراني را پيچيده کرده

شده است .به عنوان مقال سياووش عبدي معتقد است:

است .در جامعه ما که از فقدان سواد موسيقايي و

«االن شما هزار جور مختلف موسيقي ميبيني تو ايران.

ادراک زيباييشناسي الزم رنج ميبرد ،اين مورد باعث

به خاطر اينترنت و ماهواره و راديو و  ...هر چيزي که

عدم جامعهپذيري اين موسيقي شده است .حامي

اراده کني و در لحظه بدست مياري .خوب موسيقي

بذرافشان در اين زمينه گفت« :خيلي از دوستاي من

خودمون وقتي مثال در زمان کانون چاووش هيچ رقيب

اصال موسيقي سنتي و درک نميکنن .يعني نميتونن

ديگهاي نداشت همه گوشش ميدادند االن به نظرم در

بفهمنش .خيلي براشون پيچيده هست انگار .در حالي

مقابل موسيقيهاي ديگه خيلي از مواقع شکست مي-

که شما توي موسيقي پاپ همون دفعه اول ميفهميش.

خوره».

چون خود موسيقي اصال عموما االن به نظرم مهم

همچنين موسيقي ايراني توانايي استفاده در برخي

نيست و اتفاقي توش نميافته .همه چيز يه شعر دم

از موقعيتها را ندارد .مصاحبهشوندگان به موقعيت-

دستي و بسيار ساده هست در نتيجه همه ميفهمنش»

هايي نظير مراسم عروسي ،تولد يا جشنهاي مختلف

يا «يه بخش بزرگي از موسيقي سنتي کارهاي بي

اشاره کرده و معتقد بودند که شنيدن موسيقي ايراني در

کالمه .خوب اصال جامعه ما سواد الزم براي شنيدن

چنين موقعيتهايي بيهوده است .در واقع موسيقي

اين نوع موسيقي نداره .يعني اصال براي جامعه ما

ايراني در زمانهايي خاص توانايي ارضاء نيازهاي

موسيقي بدون کالم ديگه تعريف نشده .در نتيجه

مخاطب خود را دارد .زهرا منتظري در اين مورد چنين

مخاطب اصال نميتونه و يا ياد نگرفته همچين

مثالهاي ابراز نمود« :گوش کردن مثال تکنوازي تار تو

چيزهاي سختي و درک بکنه .درک اين نوع کارها نياز

عروسي خوب کاربردي نداره .يا تو تولد چهارمضراب

به فهم زيباييشناسانه داره».

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

موسيقي عرضه شده در داخل کشور بوده است .اما در

فهم موسيقي ايراني اتفاق سادهاي نيست.
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موسيقي ملي ايران با سليقه روز جامعه تطابق

شعر فارسي ديگه نه ميخونن نه ميشنون نه ميفهمند،

ندارد .فارغ از ارزشگذاري که آيا جامعه وضعيت

چرا بايد فکر کنيم اين موسيقي ميتونه توي اين

شنيداري مطلوبي دارد يا خير ،آنچه مشخص است

شرايط مخاطب جذب کنه؟».

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

موسيقي ايراني توان الزم براي ايجاد ارتباط الزم و

اما مفهوم آخر در اين مقوله بحث نبود مضامين

همپوشاني با مخاطب عام را در روزگار اکنون ندارد.

اجتماعي به صورت کلي در توليدات موسيقي ملي

اکبر صالحي بيان داشت« :سليقه کف جامعه خيلي دور

ايران است .موسيقي ايراني جز استثنائاتي محدود،

هست از موسيقي ما .حاال غرب ،رسانه ،مدرسه يا

هيچگاه به صورت بنيادين به مضامين اجتماعي

هرجاي ديگهاي که اين موضوع ايجاد کرده موضوع

نپرداخته است .اين مورد عميقا مورد تاکيد مصاحبه-

صحبت من نيست اما جامعه ما انگار ربطي به موسيقي

شوندگان واقع شده و احتماال در از بين بردن نفوذ

ايراني نداره يا موسيقي سنتي ربطي به جامعه نداره» يا

اجتماعي موسيقي ايراني نقش بزرگي بازي کرده است.

«موسيقي سنتي به زعم من انگار از جهان ديگري آمده،

گالره عبدالعلي معتقد است« :فارغ از کيفيت و

موسيقي ايراني انگار يک پديده بسيار هنري و غير

چگونگيش ،موسيقي پاپ اگر از عشق هم صحبت

دنيوي هست که وقتي شما به عنوان مخاطب عام

ميکنه مبتني بر فضاي جامعه هست .حتي اگر اون فضا

گوش ميديش مثال فرض بگير يک پيک موتوري،

به نظر هنرمندها مبتذل باشه .در موسيقي راک و بسيار

اصال ارتباطي با واقعيت زندگيت نداره .انگار صداي

زياد در موسيقي هيپهاپ از فقر حرف زده ميشه از

تو نيست».

مشکالت اجتماعي و طالق و  ...صحبت ميشه .ولي

موسيقي ايراني عميقا وابسته به ادبيات فارسي

موسيقي سنتي کال داره از يک عشق اهورايي حرف

است .چه در آثار با کالم به علت استفاده از ادبيات

ميزنه و ديگر هيچ» و «شما صبح که از خونهات خارج

کالسيک فارسي و چه در آثار بيکالم که در بسياري از

ميشي زباله جمعکن ميبيني ،دعوا ميبيني ،مشکالت

مواقع تحت تاثير مضامين ادبي ،يا فرمهاي شعري

سياسي و اقتصادي و تحريم و اين چيزها دائما همه رو

ادبيات فارسي ايجاد شدهاند .در جامعه امروز ما که

درگير کرده .خوب من شنونده دارم با هزار مسئله

متاسفانه ارتباطي بين مردم و ادبيات فارسي برقرار

اينچنين زندگي ميکنم وقتي توي موسيقي ايراني

نيست و خود ادبيات فارسي دچار مشکالت بيشماري

نيست ،به نظرم طبيعيه که خيليها سمت اين موسيقي

در جامعه گرديده است ،احتماال وابستگي شديد

نرن» يا طبق بيان ساقي کوثري« :ما هميشه دنبال عرفان

موسيقي ملي ايران به ادبيات فارسي ،ميتواند ايجاد-

و آرامش و عشق پاک ايراني نيستيم که .بزرگترين

کننده مشکل در نفوذ اجتماعي و جامعهپذيري اين

موزيسين موسيقي شما يه کار براي طالق ساخته؟

موسيقي نمايد .حامي بذرافشان در اين زمينه گفت:

مشخص اين موسيقي تو جامعه طرد ميشه .مشخصه

«شما ديوان حافظ ببر در خود شيراز بگير جلوي مردم،

اين ميشه موسيقي خواص انديشمند يا ماهايي که يه

يک نفر نميتونه از روي شعر حافظ بخونه .نه اينکه

مواقعي در روز حوصله شنيدن يا نياز به شنيدن مثال

بفهمه ،فقط بخونه .خوب تصنيف موسيقي ما که مبتني

موسيقي سنتي داريم».

بر مثال شعر حافظ هست ميتونه توسط جامعه درک
بشه؟» يا «به هر حال موسيقيهاي بدون ضرب يا غير

حذف موسيقي ملي

ريتميک همينطوري شنيدنش کار سختي هست ،حاال

مصرفکنندگاني که مورد مصاحبه واقع شدهاند

اينها با شعر فارسي هم عجين شده و جوونها هم کال

عميقا آينده موسيقي ايراني را نامناسب و اين موسيقي
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ايراني دانستهاند .اولين مفهوم در اين مقوله بحث

ديگه مثل کارهاي قديمي نيست يه مدل خاصي شده

تعصب در موسيقي ايراني است .به نظر مصرف-

همه همون شکلي کار ميسازن .در حالي که توي

کنندگان ،جامعه موسيقي ايران نسبت به هرگونه تغيير

موسيقيهاي پاپ شما بين کارهاي امروز با کارهاي

يا خالقيت و يا تجربه جديد در اين موسيقي مقاومت

سي سال پيش يه دنيا تفاوت ميبيني .شايد شماي

کرده و نوعي از تعصب افراطي در اهالي موسيقي در

موزيسين اين تفاوتها رو بد بدوني ولي براي جامعه

ضديت با تجربيات جديد وجود دارد .محمد تقوي در

اين تفاوت به نظرم جذابه .خوب توي مثال موسيقي

اين زمينه گفت« :اون چيزي که من تو اخبار قبل و بعد

خراسان که من خيلي گوش ميدم هيچ فرقي وجود

کنسرتهايي که رفتم ميبينم يا تو مصاحبه استادها

نداره .حداقل من فرقي نميفهمم» يا «موسيقي سنتي

ميبينم ،يک تصور خيلي مقدس از موسيقي سنتي

نميتونه مردم عادي درگير کنه چون پنجاه سال پيش

هست .و وقتي کسي کار متفاوتي ميخواد بکنه يه

هيجان نداشت االن هم هيجان نداره .پنجاه سال پيش

برچسب پاپ بهش ميچسبونن و طرف ميکوبن.

مثال اين مدلي ساز ميزدن هنوز هم به نظر عامه همون

خوب اين انگار جلوي تغيير از يه جايي گرفته يعني

مدلي دارن ساز ميزنن .خوب اين نکته نه موسيقي

انگار تو موسيقي سنتي همش يک سري تجربيات

سنتي هر موسيقي ميتونه نابود کنه».

مشخص تکرار ميشه» يا «کارهاي جديد همشون

در نهايت آخرين مفهوم در اين مقوله نهايي ،بحث

تکراري شدن ،وقتي مثال علي قمصري هم ميادش يه

مرگ موسيقي ايراني است .همه افراد در پاسخ به اين

کار جديد بکنه ميري توي اينستا همه نوازندهها دارن

سوال که به نظر شما وضعيت موسيقي ايراني در آينده

بهش فحش ميدن .من فکر ميکنم موسيقي کتاب

جامعه چگونه خواهد بود ،مواردي را بيان کردند که

مقدس نيست که نشه توش کار جديد کرد .خوب

نشان ميداد تصوير ذهني در بين حتي مصرفکنندگان

نتيجهاش اينه که من تو کل بچههاي دانشگاه فقط

جدي موسيقيهاي بومي کشور چيزي جز نابودي اين

موسيقي سنتي گوش ميدم و همه مسخره ميکنن که

موسيقي در آينده نه چندان دور و حذف آن به صورت

اين چيزا براي پيرمردها است .چون خيلي فرقي بين

کلي از جامعه نيست .سياووش عبدي در اين مورد

مثال کار مشکاتيان با کارهاي االن نيست .انگار همش

گفت« :همين امروز خيلي کم هستن کسايي که

بايد همونطوري موسيقي بسازن».

موسيقي سنتي يا موسيقي محلي گوش ميدن ،با اين

مفهوم دوم در اين مقوله بحث چهارچوبهاي

وضعيت بيست سال آينده اصال خود من هم شايد

محدود در موسيقي ملي کشور است .هرچند پيشتر و

ديگه گوش نکنم و وقتي به دردت نخوره يه چيزي

در بخش توليد اشاره شد که شايد اين مورد محصول

خواه نا خواه در جامعه خوب حذف ميشه ديگه».

محدوديتهاي ذاتي در موسيقيهاي کالسيک است،

اکبر صالحي نيز در اين زمينه اينگونه بيان نمود:

اما به نظر مصرفکنندگان اين امر پديدهاي مطلوب

«موسيقي ايراني هم مثل خيلي از سنتها يا چيزهايي

نيست .فرمها و ژانرهاي موجود در موسيقيهاي بومي

که وقتي ديگه کاربردي توي جامعه نداشتن حذف

در کشور بسيار محدود بوده و اين امر نياز و ذائقه

شدن ،اين هم حدف ميشه .االن من کسي و نميبينم

مصرفکننده را ارضاء نميکند .فاطمه معتمدي در اين

عاشق موسيقي ايراني باشه .در آينده وضع قطعا بدتر

مورد بيان داشت« :صد تا آلبوم که ميخري همشون

ميشه».

اول نوشتن پيشدرآمد بعد مثال تکنوازي بعد تصنيف

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

را محکوم به حذف شدن يا حتي مرگ در جامعه

بعد چهارمضراب و مثال رنگ در آخر .تصنيفها هم
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بحث و نتيجهگيري

نيز وجود داشته است .در سالهاي اخير به موازات

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

در اين بخش به دنبال آن هستيم که بر اساس

عرضهشدن انواع مختلف موسيقي در کشور ،موسيقي

مفاهيم و مقولههايي که در طول تحقيق بدست آمده و

ايراني در فضاي رقابتي کنوني دچار مشکالت بسياري

از راه برقراري ارتباط ميان آنها با محوريت مقوله

شده است .هيچکدام از مصاحبهشوندگان تنها به شنيدن

مرکزي ،نظريه زمينهاي نهايي را ارئه دهيم .اين نظريه

موسيقي ايراني مبادرت نميورزند .موسيقي ايراني به

در دو فرم داستاني و مدل تصويري ارائه ميشود و

نظر مصرفکنندگانش عميقا قابليت استفاده در تمام

مشخصکننده روابط مقوالت با يکديگر است .هدايت،

فضاها و موقعيتهاي موجود در زندگي افراد را ندارد

حمايت و در نهايت فضاي فرهنگي حاکم بر خانواده

و فقط در موقعيتها و زمانهاي خاصي مورد استفاده

يکي از داليل اصلي براي سوق پيداکردن افراد جهت

ميتواند قرار بگيرد .ساختارهاي موسيقايي ،فرم و

مصرف موسيقي ملي ايران است .وجود موسيقي ايراني

هارموني مورد استفاده در آثار چندصدايي و پيچيدگي-

در سبد شنيداري خانواده و يا عالقهمندي يکي از اعضا

هاي مينياتوري در آثار تکصدايي در موسيقي ملي،

به اين نوع موسيقي ،همچنين حمايت خانواده جهت

باعث شدهاند تا فهم و درک اين موسيقي براي

تامين هزينههاي الزم براي شنيدن يا مصرف موسيقي

مصرفکنندگان سخت و پيچيده باشد .مصرفکنندگان

ايراني چه به صورت زنده و ديدن و شنيدن کنسرت و

فاقد کف سواد موسيقايي عمال امکان مصرف اين

چه جهت خريد يا تهيه آثار به صورت از پيش ضبط

موسيقي را از دست داده و از آن دوري ميجويند .از

شده از مهمترين نقشهايي است که خانواده ميتواند

طرفي خود موسيقي ايراني با سليقه روز جامعه تطابق

در آن ايفاي نقش کند .موسيقي ايراني در ذهن

الزم را نداشته و ظرفيت الزم جهت ايجاد ارتباط با

مصرفکنندگانش موسيقي معناگراست .اين موسيقي از

عامه جامعه را از دست داده است.

بيان صريح مفاهيم مورد نظرش دوري جسته و همه

در روزگاري که جامعه ايراني آگاهي الزم جهت بهره-

چيز را با استفاده از زبان استعاره و تشبيه بيان ميدارد.

مندي از ادبيات غني خود را از دست داده و ارتباط

اين امر به پيچيدگي اين موسيقي منتهي شده است و

تاريخي بين مردم و ادبيات فارسي دچار انشقاق شده

براي برقراري ارتباط بين عامه جامعه با اين موسيقي

است ،موسيقي ايراني که عميقا وابستگي به اين ادبيات

ايجاد مشکل نموده است .همچنين موسيقي ايراني تهي

دارد بدون شک توسط مخاطب مورد توجه واقع نمي-

از هيجان ،عميقا غمناک و سرشار از احساس توسط

شود .در واقع مصرفکنندگان اين موسيقي ،مصرف-

مصرفکنندگان ادراک ميشود .موسيقي ملي کشور

کنندگان دائمي ساير انواع موسيقي را فاقد فهم کافي از

سهم بسيار اندکي در تلويزيون ملي داشته و عمال اين

ادبيات فارسي و در نتيجه موسيقي ايراني ميدانند .اما

رسانه حتي از نشاندادن سازهاي اين موسيقي

موسيقي ملي کشور از مضامين اجتماعي به زعم

خودداري ميکند .اما در نقطه مقابل انواع ديگر رسانه-

مصرفکنندگان تهي است .مواردي نظير کودکان کار،

هاي موجود در روزگار حاضر گاهي فضاي مکفي

طالق يا اعتياد هيچ جايي در موسيقي ايراني ندارند.

جهت آشنايي و ايجاد درگيري مخاطب با اين نوع

مجموعه موارد باال به اضمحالل نفوذ اجتماعي اين

موسيقي را فراهم نموده است .موسيقي ملي کشور تا

موسيقي منتهي شده است .به نظر مصرفکنندگان،

زماني که داراي رقيب موسيقايي نبوده است در

جامعه موسيقي ايران نسبت به هرگونه تغيير يا

وضعيت مطلوبي در حوزه مصرف به سر ميبرده است.

خالقيت و يا تجربه جديد در اين موسيقي مقاومت

اين امر در سالهاي پس از انقالب و در دهه شصت

نموده و نوعي از تعصب افراطي در اهالي موسيقي در

مقولههاي فرهنگي مصرف موسيقي ملي ايران 31 /

ضديت با تجربيات جديد وجود دارد .چهارچوبهاي

شوندگان اين بخش ،چيزي به جز مرگ و حذف از

کلي موسيقي ايراني نيز بسيار محدود است حتي اگر

ساحت اجتماع در انتظار موسيقي ايراني نباشد.

اين امر برآمده از ذات هنر کالسيک و چهارچوبهاي

وضعيت امروز بسيار خطير است اما آينده نزديک

نظاممند آن است ،اين امر در نظر مصرفکنندگان امري

اساسا بحراني است .اين مورد نهايي عمال مورد تاکيد

نامطلوب ادراک ميشود .همه موارد باال باعث شده

توليدکنندگان و ناشران نيز قرار گرفته و همگي بر اين

است که در جهان ذهني و در عالم انديشه مصاحبه-

امر باور دارند.
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