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مقدمه ای بر سیاست گذاری در موسیقی
         

چکیده
با توجه به دیدگاه های اسالم درباره موسیقی و به دلیل ظهور و گسترش رسانه های جمعی در عصر حاضر 
و نقش آن ها در ترویج موسیقی، امروزه موسیقی در کشور ما به یک مسئله فرهنگی متفاوت با گذشته تبدیل 
شده است. مسئله موسیقی را می توان در پنج سطح پژوهش، آموزش، تولید، عرضه و مصرف بررسی کرد و بر 
اساس مدل نهادی، جایگاه و نقش نهادهای دخیل در موسیقی را مورد واکاوی قرار داد، کاستی ها را شناسایی 
نمود و راهکارهایی را برای جبران نقاط ضعف پیشنهاد کرد. بررسی حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و نیز 
روش تجویزی در منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است، نشان می دهد که ضعف در سطح پژوهش و 
تئوری موجب کاستی هایی در سیاست گذاری در دیگر سطوح شده است. ضمن آنکه برخی سطوح مانند سطح 

مصرف موسیقی به طور عمده مورد بی توجهی قرار گرفته است.   
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1. مقدمه

موسیقی به عنوان مسئله ای فرهنگی در تاریخ اسالم همواره، از آغاز ظهور اسالم تا کنون، 

وجود داشته است. بر اساس یافته های باستان شناسان در تمدن های کهن مانند تمدن های سومر، 

آکد، بابل، ایالم، مصر و یونان موسیقی وجود داشته است )رازانی، 1342، ص126- 136(. پس 

از طلوع اسالم و شکل گیری جامعه ای بر اساس آموزه های اسالم و تولد فرهنگ اسالمی در مکه و 

سپس به شکل تکامل یافته در مدینه و پس از آن در دوران حیات امامان در برابر این پدیده 

ریشه دار در تاریخ بشری موضع گیری صورت گرفت.

پس از ظهور رسانه های فراگیر جمعی مانند گرامافون، نوار کاست، سی دی و دی وی دی و 

به طور خاص دو رسانه رادیو و تلویزیون، موسیقی به شکل مسئله ای فرهنگی در سطحی وسیع تر 

و جدی تر مطرح شده است. امروزه موسیقی به کمک وسایل ارتباط جمعی در سطح انبوه و برای 

مخاطب بی شمار نامعین تولید و پخش می شود. جامعه ما نیز از این امر برکنار نبوده است و در 

عصر تنوع و وفور رسانه های جمعی، موسیقی به عنوان مسئله ای فرهنگی برای جامعه ما به شکلی 

عمیق تر و جدی تری مطرح است.

موضع گیری فرهنگی ما که بی شک باید نشئت گرفته از آموزه های اسالم باشد، چه می تواند 

باشد؟ شاید اگر به حرمت موسیقی به طور مطلق اعتقاد داشته باشیم، سیاست گذاری در این 

عرصه آسان تر از زمانی باشد که به حرمت ذاتی موسیقی اعتقاد نداشته، برای آن مصادیق حرام 

و حالل قائل باشیم؛ زیرا پذیرش حضور یک پدیدة فرهنگی و سپس سیاست گذاری درباره آن 

امری پیچیده تر و مشکل تر است.

در این پژوهش دیدگاه دوم، یعنی فرض جایز بودن موسیقی به عنوان مبنای فقهی پذیرفته 

شده است و مباحث بر اساس آن که مبنای امام خمینی و رهبر معظم انقالب نیز هست، 

مطرح می شود؛ گرچه تفاوت نظرات فقها و مراجع دراین باره به پیچیدگی های مسئله افزوده است؛ 

به گونه ای که در بررسی مسئله موسیقی نمی توان آن را دیده گرفت. 

پرسش اصلی ای که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است این است که موسیقی در کشور با 

توجه به مدل نهادی در چه وضعیتی قرار دارد و برای جبران کاستی ها و نقاط ضعف چه باید کرد؟
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در این نوشته با مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد موجود پنج سطح برای مسئله موسیقی 

مطرح شده و سپس بر اساس الگوی نهادی، این سطوح پنج گانه در نهادها و مراکز فعال در عرصه 

موسیقی در کشور بررسی شده است. در این بررسی در سطح توصیف و تحلیل به تحلیل محتوای 

اهداف و وظایف این نهادها و مراکز -که در اساس نامه و شرح وظایف آن ها ذکر شده- پرداخته 

شده و در سطح تجویز، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه شده است.

2. تعریف مفاهیم

1-2. موسیقی

»موسیقی« واژه ای عربی از ریشة واژة یونانی موزیک1 است و موزیک از موزا2 یعنی هر یک از نه 

الهه اساطیری یونان که حامی هنرهای زیبا بوده اند، گرفته شده است )معین، 1361، ذیل موسیقار(. 

موسیقی در اصطالح به معنای صنعت آهنگ ها و نغمات، دانِش سازها و آوازه ها و علم الحان 

است )دهخدا، 1373، ج13، ص19257(؛ بر این اساس یک تقسیم بندی کلی درباره موسیقی 

که در مباحث فقهی آن کارایی دارد، از این قرار است:  1. موسیقی آوازی؛ 2. موسیقی سازی؛ 3. 

موسیقی ترکیبی.

موسیقی آوازی از مقوله صدای انسانی است، اگرچه صرفاً اصوات انسانی بدون کالم باشد. 

موسیقی سازی صدایی است که از طریق ابزارآالت و ساز نواخته می شود. موسیقی ترکیبی نیز 

ترکیبی از آواز و صدای ساز است. 

2-2. غنا

غنا گونه ای از موسیقی آوازی است که در میان لغت دانان عرب درباره حدود مفهومی آن 

اختالف نظر وجود دارد. در ضیق ترین تعریف، اطراب جزء عناصر مفهومی غنا شمرده شده است 

)فیروزآبادی، بی تا، ج3، ص426؛ ابن اسماعیل، 1337، ج6، ص15؛ ابن منظور، 1408ق، ج10، 

ص137؛ زبیدی، 1414ق، ج20، ص29(. در برخی از کتاب ها نیز اطراب عنصر مفهومی غنا 

شمرده نشده و بر دو عنصِر »از مقوله صوت بودن« و »در گلو چرخاندن« )ترجیع( آن تأکید شده 

1. Mousike.
2. Mousa.
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است )الطریحی، 1367، ج3، ص335؛ االزهری، بی تا، ج8، ص201؛ ابن اثیر، بی تا، ج3، ص391(. 

عناصر مفهومی ای که در این تعریف ها آمده اند، عبارت اند از:

از مقوله صوت انسانی بودن؛. 1

کشیده شدن صدا؛. 2

چهچهه داشتن؛. 3

نازک بودن صدا؛. 4

زیبایی و اینکه غنا از مقوله امر زیباست؛. 5

طرب آور بودن.. 6

فقیه برجسته شیخ محمدحسن نجفی در کتاب جواهر الکالم توضیح می دهد که بیشتر اصوات 

در قرائت قرآن، ادعیه و... خالی از زیبا کردن )تحسین(، کشیدن )مّد( و چهچهه زدن )ترجیع( 

نیست؛ درحالی که به این ها غنا گفته نمی شود )نجفی، 1412، ج8 ، ص27(. به این ترتیب از 

نظر فقها از جمله مراجع عظام تقلید، اطراب عنصری کلیدی و به منزله فصل در تعریف ماهوی 

غناست؛ اما اطراب به نوعی سبکی  اطالق شده است که در اثر حزن شدید یا شادی شدید در 

انسان به وجود می آید. درباره عنصر مفهومی »اطراب« در تعریف غنا مناقشاتی می توان کرد.1 

آنچه در اینجا اجماالً قابل ذکر است، این است که از نظر فقها اطراب لزوماً منحصر به اطراب 

فعلی )آنچه بالفعل در شنونده طرب ایجاد می کند( نیست؛ بلکه شامل اطراب اقتضایی یا شأنی نیز 

هست و غنایی که اقتضای اطراب را داشته باشد، لیکن به دلیل مانعی در شنونده ایجاد طرب نکند، 

نیز حرام است. نکته دیگر اینکه تعیین طرب آور بودن یا نبودن غنا موکول به تشخیص عرف عام )به 

معنای عموم مردم( است و فقیه خود در جایگاه عالِم دین دراین باره دخالت و اظهار نظر نمی کند.

3-2. لهو، لغو، باطل

اطراب در قالب یک معیار در حرمت موسیقی به موسیقی آوازی اختصاص دارد؛ اما لهو یا لغو 

یا باطل2 بودن، به عنوان معیار اختصاص به موسیقی آوازی )غنا( ندارد و شامل موسیقی سازی و 

1. ر.ک: مقالة »فقه موسیقی در رسانه«، حمید میرخندان، در: فصلنامه دین و رسانه، شماره 2، سال 1390.
2. در ادله واژه »زور« آمده که به معنای باطل است.
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همچنین موسیقی ترکیبی نیز می شود.1 ادله حرمت موسیقی به دلیل لهوی و باطل و لغو بودن 

به این امر صراحت دارد )میرخندان، 1383، ص12-18(؛ بر خالف ادلة حرمت غنا که صراحت 

در حرام بودن غنا به دلیل اطراب ندارد و به نظر می رسد این مالک یابی نوعی تنقیح مناط است 

که در فقه شیعه در جای خود مورد انکار و مردود است )همان، ص215(.

مفهوم لغوی سه واژه »لهو، لغو و زور« )باطل( روشن است. »لهو در زبان عرب به آنچه گفته 

می شود که انسان به آن تمایل نشان می دهد و از آن لذت می برد؛ بدون آنکه توجهی به حاصل 

شدن نتیجه ای از آن داشته  باشد« )مصطفوی، 1368، ج10، ص246(. »زور در زبان عرب همان 

معنای باطل را می رساند؛ با این ویژگی که زور در ظاهر، آراسته و صحیح به نظر می رسد« )همان، 

ج4، ص319(؛ »اما لغو به آنچه گفته می شود که کم ارزش و غیرقابل اعتناست و بدون تفکر و نظر 

به وقوع می پیوندد. لغو هم در کالم و هم در عمل و هم در موضوع خارجی مصداق دارد. مفهوم لغو 

در مقایسه با لهو و زور عام است و هر امر باطل یا لهوی لغو هم هست« )همان، ج10، ص 208(. 

این سه واژه گرچه از نظر لغوی روشن هستند، از نظر اصطالحی و آنچه در فرهنگ کالم وحی 

از آن ها اراده می شود، نیاز به واکاوی و بحث مفهومی دارند. آنچه دربارة معیارهای لهو، باطل و 

لغو در اینجا گفتنی است، این است که دراین باره نیز فقها تعیین لهوی بودن موسیقی )چه آوازی، 

چه سازی و چه ترکیبی( را به عرف )عرف عام( ارجاع می دهند. 

3. توصیف مسئله

در این نوشته برای توصیف مشکل و تحلیل سیاست گذاری های صورت گرفته در واقع، روندی 

طی شده که در مدِل احساس )احساس مشکل- ادراک مشکل( مطرح شده است. این مدل 

دو مرحله متفاوت از هم را مد نظر قرار می دهد: مرحله اول: احساس مشکل )درک عارضه ها و 

رویه های بیرونی مشکل(. مرحله دوم: درک مشکل )ریشه یابی مشکل(؛ بنابراین اگر در مرحله 

اّول اقدام به تصمیم گیری در مورد خط مشی گذاری شود، بدیهی است که تصمیمی سطحی و 

1. در روایات این سه عنوان آمده است. در بیانات فقها و مراجع به طور معمول از معیار باطل و لغو بودن 
سخنی به میان نیامده و به معیار لهو بودن اکتفا شده است ؛ در حالی که به نظر می رسد یکی از امکاناتی که 
در ایضاح مفهومی و نیز در تعبین مصادیق موسیقی حرام به کار می آید، توجه به دو عنوان باطل و لغو است.



76

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی / شماره چهارم/ بهار وتابستان1394

موقتی اتخاذ خواهد شد که عقالیی نخواهد بود؛ در صورتی که اگر مشکل درک شود و ریشه های 

بروز آن شناسایی گردد، این اطمینان حاصل خواهد شد که خط مشی انتخاب شده عقالیی بوده، 

مشکل را به طور ریشه ای رفع خواهد کرد )الوانی و شریف زاده، 1387، ص31(؛ ضمن آنکه در 

برخی موارد گاه به صورت تجویزی راهکارهایی ارائه خواهد شد. مطالب تفصیلی تر درباره راهکارها 

در بخش جداگانه ای خواهد آمد. 

ریشه مسئله موسیقی به مشکالت نظری  موجود در این حوزه برمی گردد. در زمینه مشکالت 

نظری حوزه موسیقی نیز دو مشکل عمده وجود دارد:

1. مشکل مفهومی: اینکه مفهوم غنا در زبان عربی چیست؟ آیا غنا شامل تمامی انواع آواز )در 

فرهنگ عربی و در نتیجه در دیگر فرهنگ ها( می شود؟ آیا اطراب عنصر مقوم مفهومی غناست؟ به 

این معنا که هر آوازی اگر طرب آور باشد، غناست و اگر طرب آور نباشد، غنا نیست و اینکه مفهوم 

لهو و زور )باطل( و لغو در فرهنگ آیات و روایات چیست؟ اگر غنا در لغت دارای ابهام مفهومی 

است و نیاز به بررسی و اجتهاد لغوی دارد، مفاهیم »لهو« و »زور« )باطل( و »لغو« در فرهنگ وحی 

)آیات و روایات( چیست؟ باید این نکته را در نظر داشت که تعبیرات »لهو« و »زور« )باطل( و »لغو« 

در لغت روشن هستند، اما بار مفهومی آن ها در فرهنگ وحی نیاز به تفقه )در مفهوم عام( دارد.

2. مشکل تعیین مصادیق: اگر به حرمت غنای اطرابی اعتقاد داشته باشیم و از اساس برای 

اطراب مدخلیتی در حرمت غنا قائل باشیم، چگونه می توان مصادیق غنای طرب آور را تعیین کرد؟ 

برای تعیین مصادیق موسیقی لهوی و باطل و لغو چه سازوکاری وجود دارد و در این سازوکار چه 

اشکاالتی دیده می شود؟ آیا می توان با ارجاع به عرف عام و عموم مردم مصادیق لهو باطل و لغو را 

بر اساس مفهومی که در فرهنگ وحی از این سه واژه اراده می شود، به دست آورد؟

بنا بر آنچه بیان شد، یکی از مشکالت نظری که به اعتقاد نگارنده منشأ و اساس مشکالت در 

عرصه های دیگر موسیقی است، همین ابهامات است: ابهام در مفهوم و ابهام در تعیین مصادیق. 

این دو مشکل مسئله موسیقی را در فرهنگ ما )ایران به طور خاص( به سطحی فراتر از حوزه فقه 

مصطلح می برد و آن را به حوزه معارف می کشاند.
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ابهام در مفهوم لغوی غنا و سؤاالتی از این دست که آیا غنا عنوانی جامع برای موسیقی آوازی 

است و اینکه آیا غنا فقط به آواز طرب آور گفته می شود یا شامل آواز غیراطرابی نیز هست، بحث 

را در حوزة فقه مصطلح حفظ می کند؛ زیرا بر اساس قواعد استنباط که در اصول فقه از آن ها 

بحث می شود، همچنان بحث در حوزة اجتهاد در مفهوم واژه )در آنجا که نیاز به اجتهاد وجود 

دارد( صورت می گیرد.

می تواند صورت  عام  عرف  به وسیلة  غیراطرابی،  غنای  از  اطرابی  غنای  مصادیق  تعیین  اما 

بگیرد؛ زیرا سبکی حاصل از حزن یا شادی شدید امری احساسی است که توسط عموم مردم نیز 

قابل درک و احراز است. البته روشن کردن مفهوم اطراب و اینکه در کجا و تا چه اندازه ای گفته 

می شود اطراب ایجاد شده، بر عهدة فقیه و از مقوله تعیین مفهوم لغوی اطراب است؛ اما مفاهیم 

لهو و لغو و باطل در مفهوم اصطالحی )در کاربرد واژه در آیات و روایات( بحث را به فراتر از فقه 

مصطلح می کشاند. در این صورت باید به مفهوم لهو، گستره و ابعاد آن پیامدهای آن و همین طور 

به واژه های زور )باطل( و لغو پرداخت. چنین بررسی ای حوزة داللی و مفهوم آیات و روایات را فراتر 

از زمینة فقهی می کاود و با تفسیر )البته نه تفسیر آیاتی که به احکام پرداخته اند و در اصطالح 

به آنها آیات االحکام گفته می شود( و برداشت از روایات )نه روایاتی که صرفاً ناظر به احکام فقهی 

هستند( سر و کار دارد.

ابهام در تعیین مصادیق موسیقی لهوی و لغوی و باطل، بحث را به حوزه ای فراتر از فقه 

استداللی می برد و به عرف عام و عموم مردم ارجاع می دهد؛ مانند اینکه آبی که با گل مخلوط 

شده است، آیا نزد عرف به آن آب اطالق می شود تا احکام مترتب بر آب مانند مطهر و پاک کننده 

بودن بر آن بار شود یا اینکه نزد عرف گل آب و آب مضاف محسوب می شود؛ اما در مواردی مانند 

موضوع مورد بحث ما، آیا ارجاع به عرف عام کارگشا و صحیح است؟ آیا لهوی بودن صرفاً به 

معنای همراهی موسیقی با امور حرامی مانند شراب خواری یا رقص زنان است یا مسئله فراتر و 

ذووجوه تر از این است.

ابهاماتی دستگاه های سیاست گذار )اجرایی و تقنینی و قضایی( ما را در برخورد با  چنین 

مصادیِق بسیار متنوع موسیقی و انواع موسیقی های نوپیدا دچار مشکل می کند و گاه در نهایت 
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در برابر آن ها به انفعال می کشاند؛ مقصود موسیقی هایی مانند موسیقی پاپ، رپ، متال و... است.

این یک جنبه از مشکل موسیقی در نظام اسالمی است که مشکلی نظری و علمی محسوب 

می شود. عالوه بر این، جنبه نظری دیگری وجود دارد که آن جهت گیری کلی نظام اسالمی در 

برابر موسیقی است. پس از آنکه مشکل علمی ذکرشده حل شد، یک بحث دیگر میزان و وزن 

حضور موسیقی در حیات فردی و جمعی شهروندان جمهوری اسالمی بر اساس دیدگاه اسالمی 

است. این مسئله که اساساً موسیقی چه جایگاهی در نظام اسالمی باید داشته باشد و ترویج و 

اشاعة موسیقی به عنوان یک هنر تا چه اندازه باید صورت بگیرد، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی 

سطح ترویج موسیقی در جامعة اسالمی را در نظر می گیرد و در سیاست گذاری در زمینة ترویج 

موسیقی در جامعه اسالمی تأثیر می گذارد.

در غرب در برابر گسترش موسیقی به عنوان یک اقتصاد صنعتی و در تعبیر فرانکفورتی آن، 

صنعت فرهنگی هیچ گونه مقاومتی وجود ندارد. در آمریکا به عنوان جامعة الگووار غربی، برخی 

آلبوم های روز آمریکا هشت میلیون نسخه فروش داشته اند. پخش تلویزیونی موسیقی )ام تی وی ها( 

به گسترش روزافزون موسیقی در جوامع غربی و به طور خاص آمریکا منجر شده است. اکنون 

شبکه های تلویزیونی موسیقی بیش از چهل میلیون مشترک دارند و صدها میلیون نفر در سراسر 

جهان از کانال های ماهواره ای آن استفاده می کنند )ر.ک: بنکدار، 1390(.

عدم ترویج موسیقی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک سیاست اعالم شده، کدام 

بخش را نشانه گرفته است؟ آموزش موسیقی )رسمی و آزاد( یا تولید موسیقی یا عرضه موسیقی 

)به صورت پخش رسانه ای یا کنسرت( یا مصرف آن را؟ آیا این دیدگاه حکمی حکومتی است که 

به دلیل مصلحت و برای شرایط خاص صادر شده یا اینکه حکمی است که نه به دلیل مصلحت 

در شرایط خاص، بلکه مبتنی بر دلیلی فقهی مانند مذاق شارع است؟ آیا این به آن معناست که 

نهادهای دولتی یا وابسته به حاکمیت، فعالیت در سه عرصه از عرصه های چهارگانه فوق، یعنی 

آموزش، تولید و عرضه موسیقی را به صورت محدود باید صورت بدهند تا در نهایت مصرف موسیقی 

زیاد نشود؟ این ها ابهاماتی است که باید پاسخ پیدا کنند تا در نهادهای حکومتی متکفل موسیقی 
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و نیز تشکل های صنفی و تشکل های مردم نهاد1 مورد توافق و مشارکت قرار گیرد. در صفحات بعد 

درباره مشارکت تشکل های غیرحکومتی مطالبی بیان خواهد شد.

بر اساس آنچه تا اینجا مطرح شد، مسئله2 موسیقی دارای سطوح گوناگونی است که می توان 

سیاست گذاری درباره مشکل3 موسیقی را با توجه به این سطوح در مراحل مختلف خط مشی گذاری 

یعنی تدوین و تنظیم، اجرا و به کارگیری خط مشی و ارزیابی بررسی کرد )قلی پور، 1387، ص125-

141(. این سطوح بر اساس ترتیب منطقی و اهمیتی که دارند، عبارت اند از: 1. پژوهش؛ 2. آموزش؛ 

3. تولید؛ 4. عرضه؛ 5. مصرف. 

1-3. سطح پژوهش

الف( سطح نظری کالن که در بیان فقها دربارة حدود و ثغور موسیقی حرام و حالل بیان 

شده است. در این سطح حکم فقهی موسیقی و شروط یا معیارهای موسیقی حرام مانند طرب آور 

بودن و لهوی و باطل و لغو بودن و همچنین سازوکار تعیین موسیقی حرام از موسیقی حالل بیان 

شده است. در این سطح نظر مراجع که به معنای فقهای جایزالتقلید هستند، تعیین کننده است.

در نظام جمهوری اسالمی مانند سطوح دیگر مسئله موسیقی تابع نظر و حکم ولی فقیه است. 

در این سطح نیز به طور خاص نظر رهبری حاکم است. همچنین بخش دیگری از سطح نظری 

کالن تعیین وزن حضور موسیقی در حیات فردی و جمعی شهروندان نظام اسالمی است که 

تعیین آن به دست ولی فقیه است. 

ب( سطح نظری دوم با توجه به مباحث گذشته به سطحی پایین تر از فقه مصطلح یا فقه حکم 

تعلق دارد که آن بررسی و ایضاح مفهومی لهو، زور )باطل( و لغو است که از نظر نگارنده نیاز به 

بررسی در فرهنگ وحی دارند تا مشکل تعیین تکلیف فقهی مصادیق بی شمار و نوپیدای موسیقی 

از آن طریق قابل حل باشد. پرداختن به این سطح، فقاهت به معنای عام است که در آیة »فََلْو اَل 

يِن َو لِيُْنِذُروا قَْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُرونَ « )توبه،  نََفَر ِمْن ُکلِّ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائَِفٌة لِيَتََفقَُّهوا فِي الدِّ

122( آمده است. در آیة شریفه کوچ کردن عده ای برای تفقه در دین که با هدف انذار و با هدف 

1. NGO. 
2. Issue. 
3. Problem.
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غایی حذر و خداترسی صورت می گیرد، منحصر در تفقه در حکم نیست و می توان گفت همة 

ابعاد دین را شامل می شود.1 

چنین امری از سوی متخصصان و کارشناسان معارف اسالمی که به تعبیر قرآنی به تفقه در 

دین اسالم می پردازند، قابل بررسی و واکاوی است. چنین سطحی در عرف متداول فقهی و بنا بر 

مبانی فقهی چون از باب بحث درباره موضوع حکم است، نه حکم، از شئون فقیه محسوب نمی شود 

و می تواند از سوی کارشناسان دینی یعنی علما و فضالی دینی صورت بگیرد؛ لیکن شاید بتوان 

گفت در نظام جمهوری اسالمی بررسی و تعیین این سطح نیز در حدود اختیارات ولی فقیه قرار 

می گیرد، به گونه ای که آرای او دراین باره حاکم باشد.

ج( سطح پژوهش های علمی و زیبایی شناختی درباره موسیقی که به غنای موسیقی ملی و 

ترویج موسیقی فاخر در کشور کمک می کند. پژوهش در این سطح از سوی کارشناسان هنر 

موسیقی با در نظر داشتن مبانی اسالمی و فقه شیعه صورت می پذیرد.

2-3. سطح آموزش

در این سطح مراکز آموزشی موجود، چه مراکز رسمی دارای مجوز از نظام آموزشی کشور 

)متوسط و عالی( و چه مراکز آزاد دارای مجوز از نهادهای مسئول مطرح هستند. چینش و تکثر 

این مراکز و نظام آموزشی حاکم بر آن ها، از نظر مسائل تئوریک مطرح شده در سطح اول و نیز از 

نظر ویژگی ها و مؤلفه های آموزشی زیبایی شناسانه و مباحث تکنیکی از مسائلی است که در این 

سطح قابل بررسی است. در سطح آموزش است که تشکل ها، گروه ها و افراد تولیدکننده موسیقی 

تربیت می شوند و آموزش می بینند. 

3-3. سطح تولید

در این سطح تولید کننده موسیقی مورد نظر است. تولیدکنندگان موسیقی می توانند مراکز 

دولتی )وابسته به حکومت( و مراکز غیردولتی، گروه های موسیقی غیردولتی و افراد حقیقی باشند.

سطح تولید درواقع ناظر به متن تولیدشده توسط مراکز یا گروه ها یا افراد است و سیاست گذاری 

1. مرحوم استاد علی صفایی برای فقه ساحت هایی را برمی شمارد: فقه دین، فقه مقاصد، فقه کالم، فقه حکم 
)صفایی حائری، 1384، ص126(.
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دربارة متون و شیوه ها و سبک های مختلف موسیقی را طلب می کند. این سبک ها و شکل ها 

شامل موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، موسیقی محلی، موسیقی فلوکور در داخل کشور و موسیقی 

کالسیک، موسیقی بلوز، موسیقی راک، موسیقی رپ، موسیقی هوی متال و... در غرب می شود.

4-3. سطح عرضه

عرضه موسیقی در دوران ما تنوع و تکثر یافته است. موسیقی در دوران گذشته در مجامع 

نواخته می شد که این امر در زمان حال نیز وجود دارد و موسیقی در مجامع مختلف به صورت زنده 

اجرا می شود؛ از مداحی و مراثی )موسیقی آوازی( گرفته تا مراسم جشن به مناسبت های مختلف 

تا مراسم رسمی نظامی و... . شکل دیگری از عرضه موسیقی به طور زنده در دوران ما، برگزاری 

کنسرت است که در آن موسیقی به طور زنده برای جمع زیادی که صرفاً با هدف گوش دادن در 

محل کنسرت حاضر شده اند، اجرا می شود. شکل دیگر عرضة موسیقی که امری جدید و نوظهور 

است، وساطت رسانه های جمعی در ارائه موسیقی برای مخاطبان است. برخی از این رسانه های 

جمعی از این قرارند: گرامافون و نوار کاست که البته امروزه دیگر تقریباً منسوخ شده اند، سی دی، 

دی وی دی )چه صوتی و چه تصویری(، سینما، رادیو که شامل شبکه های رادیویی موسیقی نیز 

می شود و تلویزیون که شامل شبکه های تلویزیونی موسیقی1 نیز می شود.

5-3. سطح مصرف

 مصرف موسیقی با توجه به تنوع اشکال عرضة موسیقی دچار دگرگونی هایی شده و پیامدهای 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی گاه تأثیرات سیاسی را به دنبال داشته است. می توان گفت 

موسیقی تا قبل از پیدایش رسانه های جمعی مدرن دارای مخاطب فردی و در نهایت گروهی بوده 

است؛ اما در دوران حاضر موسیقی به طور خاص مخاطب انبوه را هدف گرفته و مصرف آن را در 

سطح مخاطبان گسترده و به حجم زمان باالتری نسبت به گذشته رسانده است. سیاست گذاری 

دربارة مصرف کنندگان موسیقی از نظر رده بندی سنی )کودکان، نوجوانان، جوانان، میانساالن و 

سالخوردگان(، رده بندی جنسیتی )زن و مرد(، رده بندی قومیتی )فارس، آذری، کرد، بلوچ و...( و 

دیگر رده ها قابل توجه و سزاوار بررسی است.

1.MTV
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در  نوعی  به  که  موسیقی  زمینة  در  متکفل  نهادهای  و  مراکز  بررسی  به  می توان  اکنون 

سیاست گذاری نقش دارند، پرداخت و سهم هر یک را بر اساس سطوح پنج گانة فوق بررسی نمود.

4. مراکز سیاست گذار

در بررسی مراکزی که در سیاست گذاری موسیقی نقش دارند، توجه به این نکته الزم است 

که این مراکز به دو صورت سازمان و نهاد وجود دارند؛ بنابراین می توان از آن ها با عنوان نهادها و 

سازمان های سیاست گذار در زمینة موسیقی نیز یاد کرد.

1-4.  نهاد والیت فقیه 

در نظام جمهوری اسالمی در زمینة موسیقی در سطح نظری و تئوریک در هر دو بخش الف 

و ب مذکور، نظر والیت فقیه به عنوان نهادی فراتر از نهادهای حکومتی قوه مجریه و قوه مقننه 

و قوه قضائیه تعیین کننده و حاکم است؛ به عبارت روشن تر در تعیین معیارهای فقهی موسیقی 

حالل و حرام و سازوکار تعیین مصادیق آن ها نظر اجتهادی ولی فقیه واجب االتباع است؛ به عبارتی 

می توان گفت دیدگاه ولی فقیه در این دو عرصه در سطحی کالن قرار دارد که چتر آن بر دیگر 

نهادها و سازمان ها سایه می اندازد و در سطوح مختلف دیگر از جمله دیگر جنبه های تئوریک 

موسیقی، آموزش، تولید، عرضه و مصرف آن تأثیر می گذارد؛ به گونه ای که می توان گفت تمامی 

این سطوح که در سازمان ها و نهادهای مرتبط با موسیقی سیاست گذاری می شود، باید تحت تأثیر 

آن قرار داشته باشند. 

بر اساس نظریه والیت فقیه، عالوه بر سطح فوق دیگر سطوح نیز در صورت لزوم و صالحدید 

ولی فقیه می توانند با نظر وی تعیین تکلیف شوند و به این طریق ولی فقیه به طور مستقیم در 

سیاست گذاری در آن سطوح نیز مداخله کرده، نقش داشته باشد. بر اساس اصل صدودهم قانون 

اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبری 

شمرده شده است.
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2-4. شورای هنر شورای عالی انقالب فرهنگی

در زمینه شورای هنر آمده است: به منظور تدوین سیاست های الزم در امر هنر، شورای هنر 

به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی تشکیل می شود. وظایف این شورا چنین است:

الف( تدوین سیاست های کالن هنری جمهوری اسالمی ایران برای پیشنهاد به شورای عالی 

انقالب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

ب( پیشنهاد سیاست ها و راهکارها در زمینه های ذیل:

1. آموزش عالی و پژوهش های هنری؛

2. ارتقای فرهنگ مکتوب هنر مذهبی و شرقی از طریق ایجاد تسهیالت تألیف و ترجمه؛

3. تعیین اولویت ها در تولیدات هنری؛

4. معرفی آثار هنری ایران و هنرمندان کشورهای اسالمی و شرقی به جهان )از طریق تألیف، 

ترجمه، برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و...(؛

5. شناسایی، معرفی، حفظ و صیانت از آثار هنری کشور؛ 

6. انتقال مفاهیم و ارزش های انقالب اسالمی به نسل جدید از طریق هنر؛

7. تبیین جنبه های نظری هنر در زمینه هایی چون زیبایی شناسی، عرفان، فلسفه و همچنین 

شناسایی و نقد جریانات هنری؛ 

8. برنامه ریزی برای معرفی آثار کالسیک فرهنگی ـ هنری به منظور حفظ هویت فرهنگ 

ایرانی ـ اسالمی؛

9. تقویت ارتباط و هماهنگی میان بخش های تولیدی، اجرایی و علمی هنر؛ 

10. تعیین سیاست های معرفی و ترویج هنرهای بومی و محلی؛ 

11. حمایت از پژوهش های دینی، فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر و استفاده کاربردی از 

نتایج این پژوهش ها در تولید آثار هنری، معماری و شهرسازی؛ 

12. تصویب اساس نامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی که از شورای عالی انقالب 

فرهنگی ارجاع می شود؛ 
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13. ارزیابی گزارش ساالنه فعالیت های هنری کشور و ارائه آن به شورای عالی انقالب فرهنگی؛ 

14. تبیین نقش کاربردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاست های مربوط به آن.

شورای هنر از اعضای زیر تشکیل  می شود:

1. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

2. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

3. رئیس سازمان صداوسیما؛

4. رئیس سازمان تبلیغات اسالمی؛

5. وزیر آموزش وپرورش؛

6. دو نفر از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.

شورا می تواند برای اجرای وظایف خود گروه های کار تشکیل دهد و در موضوعات هنری از 

صاحب نظران و کارشناسان مربوط افرادی را برای مشورت دعوت کند. سطوحی که شورای هنر 

شورای عالی انقالب فرهنگی در بندهای پیشنهاد سیاست ها و راهکارها به آن ها می پردازد، از این 

قرار است: در بند 1 آموزش و پژوهش، در بند 2 پژوهش، در بند 3 تولید، در بند 4 و 5 عرضه، 

در بند 6 مصرف، در بند 7 پژوهش، در بند 8 عرضه، در بند 9 پژوهش، تولید و عرضه، در بند 

10 عرضه، در بند 11 پژوهش، در بند 12 به دلیل اطالِق آن هم تولید و هم عرضه، در بند 13 

عرضه و در بند 14 پژوهش.

از یک نگاه آماری به دست می آید که به سطح عرضه در شش بند، سطح پژوهش در پنج 

بند، سطح تولید در یک بند و سطح مصرف در یک بند اشاره شده است. همچنان که از این آمار 

برمی آید، تمرکز شورای هنر شورای عالی انقالب فرهنگی در بخش سیاست گذاری، یعنی سیاست ها 

و راهکارها، در برخی سطوح مهم مانند نظر و پژوهش از وزن مناسب برخوردار است و برخی 

سطوح مانند آموزش وزن مناسبی ندارد. سطح تولید که به لحاظ وزن و اهمیت در موسیقی پس 

از دو سطح پیشین است، تنها در یک بند ذکر شده است و درباره سطح عرضه که از نظر اهمیت 

پس از تولید قرار دارد، شش بند ذکر شده است؛ اما در اینکه آیا سطح مصرف موسیقی به عنوان 

امری مستقل از دیگر سطوح، خصوصاً سطح عرضه موسیقی، اساساً قابل خط مشی گذاری جداگانه 
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است، باید گفت: بله. درباره این سطح نیز یک بند آمده است. این بررسی نشان می دهد که پوشش 

سطوح در بندهای مربوط به ارائه سیاست ها و راهکارها نامتوازن است.

همچنین به نظر می رسد ترکیب اعضای شورا بیشتر جنبه مدیریت اجرایی دارد که آن ها 

هم به طور مشخص بجز دو عضو )رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تبلیغات(  از قوه 

مجریه هستند  بنابراین این شورا سیاست گذاری را در عرصه اجرا، آن هم در سطح کالن صورت 

می دهد و ناظر به تقنین و قضاوت نیست. حضور دو عضو از غیر از قوه مجریه که در عین حال 

متعلق به حاکمیت )زیر نظر والیت فقیه( هستند، نقطه قوت و از ویژگی های نظام جمهوری 

اسالمی محسوب می شود؛ هرچند جای خالی نماینده یا نمایندگان تشکل های مردم نهادی مانند 

خانه موسیقی در آن احساس می شود. این امر به این نکته برمی گردد که اساساً حضور نهادهای 

غیردولتی در سیاست گذاری در عرصه فرهنگ در چه حد باید صورت بپذیرد. همچنین در این 

شورا نماینده ای از فرهنگستان هنر که همچنان که در بررسی وظایف آن توضیح داده خواهد شد، 

سیاست گذاری در سطح پژوهش عمده فعالیت های آن می باشد، غایب است. این حضور می تواند 

توجه و اهتمام به جنبه های تئوریک و پژوهشی موسیقی را که به نظر نگارنده سرمنشأ مشکل 

موسیقی در کشور ماست برانگیزاند.

ضمن آنکه باید اذعان کرد که هرچه ترکیب اعضای شورا به سمت تخصصی شدن در زمینه 

از شکل کنونی است که در آن حضور  هنر پیش برود، در سیاست گذاری موفق تر و صائب تر 

کارشناسی در عرصه سیاست گذاری صرفاً به صورت استفاده از نظرهای کارشناسان، متناسب با 

موضوع مورد بحث، است.

3-4. فرهنگستان هنر  

فرهنگستان هنر مؤسسه ای است با شخصیت حقوقی مستقل که به نهاد ریاست جمهوری 

وابسته است. فرهنگستان دارای شورایی تخصصی است که متشکل از رئیس فرهنگستان و رؤسای 

گروه های تخصصی که یکی از آن ها گروه موسیقی است، می باشد. وظیفه این گروه ها، تنظیم 

برنامه های پژوهشی و ارائه آن به شورای تخصصی است. 
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وظایف فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران طبق ماده2 اساسنامه این فرهنگستان )مصوبه 

شورای عالی انقالب فرهنگی( به شرح زیر مشخص شده است: 

1. پیشنهاد سیاست گذاری برای حفظ و توسعه هنر اسالمی، ملی و محلی؛

2. همکاری با حوزه های علمیه و علمای دینی در شناخت زمینه های مبانی فقهی هنر؛

3. مطالعه و بهره گیری از نظریه های جدید هنر با تکیه بر مبانی ملی و اسالمی؛

4. حمایت و تشویق پژوهش های بنیادی و پیگیری مطالعات و طرح های هنری در سطح ملی؛

5. پیشنهاد سیاست گذاری در زمینه ارتباط جوامع هنری؛

6. پیشنهاد سیاست گذاری جهت گسترش نقد هنری و مباحث زیباشناختی؛

7. پیشنهاد تعیین شاخص های توسعه هنری؛

8. ارزیابی ساالنه شاخص های هنری در کشور؛ 

9. برپایی نشست های سالیانه در زمینه های مختلف هنری؛ 

10. بررسی کاستی های نظام آموزشی کشور در زمینه هنر و پیشنهاد به مراجع ذی ربط؛ 

11. مطالعه ارتباط بین رشته ای پژوهش در زمینه هنر و سایر علوم؛ 

12. پیشنهاد رشته های دانشگاهی )میان رشته های هنر( به مراجع ذی ربط؛ 

13. معرفی هنرمندان و محققان واجد شرایط جهت استفاده از هزینه های تحصیلی به مراکز 

ذی ربط؛ 

14. حمایت از تألیف و ترجمه منابع هنری؛ 

15. تشکیل گروه های تخصصی؛ 

16. پیشنهاد ضوابط اعطای نشان هنر به مراکز ذی ربط؛ 

17. اعطای جوایز به شخصیت های برجسته در حوزه تحقیق، ترجمه و آفرینش های هنری.

همچنان که از ماده1 اساسنامه فرهنگستان هنر برمی آید، این فرهنگستان شأن پیشنهاددهندگی 

دارد و به همین دلیل می تواند به منزله بازوی کارشناسی و مشورتی شورای هنر عمل کند که البته 

الزمه چنین امری، همچنان که در بحث ترکیب شورای هنر گذشت، الاقل حضور نماینده ای از 

فرهنگستان در این شوراست. 
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سطوحی که در بندهای وظایف فرهنگستان به آن ها اشاره شده است، به این شرح اند: بند1 به 

دلیل اطالقی که دارد شامل پژوهش، آموزش، تولید و عرضه است، بندهای2 و3 و 4 به پژوهش، 

بند5 به تولید، بندهای6 و 7 و 8 و 9 به پژوهش، بند10 به آموزش، بند11 به پژوهش، بندهای 

12 و 13 به آموزش، بندهای14 و 15 به پژوهش، بند16 به پژوهش و آموزش، بند17 به پژوهش. 

به  بند  سیزده  که  می دهد  نشان  هنر  فرهنگستان  هفده گانه  وظایف  به  آماری  نگاه  یک 

سیاست گذاری در سطح پژوهش اختصاص دارد که در یک بند آن )بند2( به پژوهش در بخش 

کالن اشاره شده است )بند اول را به دلیل اطالقی که دارد، می توان شامل پژوهش و آموزش 

و تولید و عرضه دانست. درواقع بندهای بعدی تفصیل بند اول محسوب می شوند(. پنج بند به 

سیاست گذاری در سطح آموزش توجه کرده است؛ دو بند به سیاست گذاری در سطح تولید و یک 

بند به سیاست گذاری در سطح عرضه اختصاص یافته است.

همچنین برخی از بندها به سیاست گذاری کالن )در سطوح مختلف( و برخی به اجرا و برخی 

به ارزیابی اختصاص دارند؛ مثاًل در سطح پژوهش بند6 به سیاست گذاری کالن، بند3 به اجرای 

پژوهش و بند8 به ارزیابی پرداخته است؛ اما در بندهای مربوط به سطح آموزش نگاه سیاست گذاری 

کالن کاماًل دیده می شود.

همینجا باید از لزوم وجود مرکزی پژوهشی در عرصه هنر در حوزه علمیه که به جنبه های 

تئوریک هنر از دیدگاه اسالم بپردازد، سخن گفت. بخشی از نیازها و مشکالت تئوریک در حوزه 

موسیقی، در مورد دیدگاه اسالم دراین باره است. در این نوشته در قسمت توصیف، در بحث از 

سطح پژوهش درباره اهمیت و جایگاه سطح نظر و پژوهش در مشکل موسیقی سخن گفته شد. 

به هر تقدیر سال هاست که جای خالی وجود مرکز یا مراکزی در حوزه علمیه که به پژوهش در 

عرصه هنر بپردازند، احساس می شود. این امر در مسئله سیاست گذاری در سطح پژوهش دینی 

در موسیقی که در بند2 وظایف فرهنگستان هنر آمده نیز تأثیرگذار است. درواقع در حال حاضر 

به دلیل کاستی فوق، فرهنگستان هنر نمی تواند سازوکاری برای ارتباط با حوزه داشته باشد.      
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4-4. دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در پایگاه اینترنتی دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است 

که این دفتر به عنوان متولی سیاست گذاری های کالن حوزه موسیقی کشور دارای وظایف ستادی، 

هدایتی و حمایتی است که شاخص ترین آن ها به شرح زیر است:

تدوین سیاست های اجرایی، هدایتی و حمایتی برای اعتالی موسیقی ایرانی؛. 1

حمایت از پژوهش ها و مطالعات تخصصی و کاربردی برای شناخت امکانات و موانع رشد و . 2

توسعه موسیقی ایران؛

ارائه راهکارهای واقع بینانه برای شیوه تعامل با فرهنگ موسیقایی غیرایرانی، به گونه ای که . 3

ضمن آشنایی و برخورداری از امکانات این نوع موسیقی از احاطه و تسلط آن بر فرهنگ موسیقایی 

ایرانی پیشگیری شود؛ 

مطالعه و بررسی تکنولوژی های نوین در صنعت موسیقی جهان به منظور استفاده از آن برای . 4

اعتالی گسترش و روزآمدی موسیقی ایرانی؛

تالش برای پاالیش ذوق زیبایی شناسی و سلیقه موسیقایی عامه در جهت درک و استقبال . 5

از موسیقی های سنتی و کالسیک؛

برخورد فعال با موسیقی های متداول و جاری در سطح جامعه، به گونه ای که ضمن رعایت . 6

اسالمی  و  ایرانی  ارزش های  ترویج  برای  رایج  قالب های  از  حداکثری،  موسیقایی  شاخص های 

استفاده شود؛

حمایت از برگزاری جشنواره های تخصصی و تالش برای افزایش وجهه هنری آن ها؛. 7

شناسایی و معرفی جشنواره های معتبر خارجی و حمایت از اعزام گروه های موجه به این . 8

جشنواره ها؛

انجام امور نظارتی بر اجرای آثار صحنه ای و تولیدات موسیقی برای صیانت از هویت فرهنگ . 9

ایران اسالمی و جلوگیری از انحطاط فرهنگی؛

تشکیل بانک اطالعاتی گروه ها و هنرمندان حوزه موسیقی کشور؛. 10
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تدوین مقررات مشخص و شفاف برای اجرای آثار صحنه ای و تولیدات موسیقایی و صدور . 11

مجوزهای مورد نیاز؛

و . 12 تاالر  سالن،   تأسیس  از  حمایت  برای  الزم  مجوزهای  اخذ  و  اعتبار  جذب  برای  تالش 

استودیوهای تخصصی؛

تشکیل کارگاه های تخصصی آموزشی به منظور بهره گیری از تخصص و توان صاحب نظران و . 13

پیشکسوتان و انتقال آن به هنرمندان جوان؛

حمایت از گروه های موسیقی با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری؛. 14

حمایت از تشکل های صنفی و فراهم ساختن سازوکار الزم برای رفع موانع فعالیت بخش . 15

خصوصی در عرصه های گوناگون فعالیت های مرتبط موسیقی.

سطوحی که در بندهای وظایف دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی آمده، به این شرح هستند: بند اول به دلیل اطالقی که دارد، شامل همه سطوح از جمله 

مصرف می شود و درواقع بندهای بعد توضیح و تفصیل این بند محسوب می شوند. بند2 به پژوهش، 

بند3 به تولید و عرضه و مصرف، بند4 به پژوهش، بند5 به مصرف، بندهای6 و 7 و 8 و 9 و 10 

و 11 به عرضه، بند12 به تولید و عرضه، بند13 به آموزش، بند14 به تولید و عرضه، بند15 به 

آموزش و تولید و عرضه.

در یک نگاه آماری )با احتساب بند1( به سطح پژوهش سه بند، به سطح آموزش سه بند، به 

سطح تولید پنج بند، به سطح عرضه یازده بند و به سطح مصرف سه بند اختصاص یافته است. 

بر این اساس این دفتر از لحاظ حوزه مسئولیتی به حوزه عمل )تولید، عرضه و مصرف( نزدیک تر 

است. ضمن آنکه در سطح پژوهش نیز به پژوهش کاربردی گرایش دارد؛ همچنین وظایف آموزشی 

این دفتر طیف آموزش های آزاد را پوشش می دهد. 

از مجموع آنچه گفته شد، این مطلب به دست می آید که عمده وظایف این دفتر در دو سطح 

تولید و عرضه است که این امر نیز جنبه حمایتی و نظارتی و نه سیاست گذاری کالن دارد. بر این 

اساس تعبیر متولی سیاست گذاری کالن بودن آن در حوزه موسیقی تعبیر درستی به نظر نمی رسد.  
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5-4. واحد موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

حوزه هنری در سال 1360 رسماً زیر نظر سازمان تبلیغات اسالمی تشکیل شد. واحد موسیقی 

حوزه هنری یکی از پنج واحد اصلی آن، یعنی سینما، تئاتر، تجسمی، موسیقی و ادبیات است. 

اهدافی که واحد موسیقی دنبال می کند به این شرح است:

1. الگوسازی از طریق تولیدات ارزشی و نمونه؛

2. حمایت از هنرمندان جوان در جهت آثار ارزشی موسیقایی در سراسر کشور؛

3. افزایش دانش موسیقایی نسل جوان؛ 

4. کشف استعدادها و نخبگان هنری جوان، به ویژه در استان ها و فراهم ساختن زمینه رشد و 

شکوفایی هنر مبتنی بر معرفت اسالمی؛

5. ارتباط متقابل با اندیشمندان اهل نظر و عمل به منظور ترویج مبانی و ارزش های هنر اسالمی؛ 

 6. خلق آثار جدید هنر موسیقایی در راستای دفاع از آرمان ها و اصول انقالب اسالمی در توسعه به فرامرزها؛

 7. کشف استعدادهای جوان استان ها )آموزش، پرورش و تولید( در عرصه موسیقی های اصیل 

ارزشی؛

8.تولید آثار شنیداری )کاست و لوح فشرده( مبتنی بر هنر دینی؛

9. آسیب شناسی اجراهای صحنه ای موسیقی )کنسرت های پژوهشیـ  آموزشی(؛

10. جذب، حمایت و تولید آثار نخبه استان ها و شهرستان ها )صحنه ای، پژوهشی و شنیداری(؛

11. برگزاری کنسرت، همایش و جشنواره های ویژه موسیقی نواحی ایران از منظر آیینی 

از  حمایت  و  تشویق  برای  مدیحه سرایی(  و  مداحی  محلی،  موسیقایی،  طنز  )منقبت خوانی، 

موسیقی های اصیل ارزشی؛

12. اعزام هنرمندان پیشکسوت موسیقی اصیل به جمع هنرمندان استان ها؛

13. هدایت و نظارت بر فعالیت های موسیقی استان ها.

سطوحی که در بندهای اهداف واحد موسیقی حوزه هنری آمده است، به این شرح است: بند1 

تولید )تولید الگووار(، بند2 تولید )حمایتی(، بند3 ظاهراً آموزش )این احتمال ضعیف وجود دارد که 

منظور از »افزایش دانش موسیقایی نسل جوان« سطح مصرف موسیقی باشد(، بند4 تولید، بند5 
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پژوهش و تولید، بند6 تولید، بند7 آموزش و تولید، بند8 تولید، بند9 پژوهش و آموزش، بند10 

پژوهش و تولید و عرضه، بند11 عرضه، بند12 آموزش، بند13 تولید و عرضه.

نگاه آماری به توزیع سطوح موسیقی در میان اهداف واحد موسیقی نشان می دهد که 9 مورد 

به تولید، 4 مورد به آموزش، 3 مورد به پژوهش و 3 مورد نیز به عرضه اختصاص دارد. همچنان که 

بررسی فعالیت های این واحد نشان می دهد که تولید )5 مورد( و آموزش )6 مورد( حجم باالتری 

را به خود اختصاص داده است و پس از آن ها پژوهش )1 مورد( و عرضه )1 مورد( قرار دارد. 

بررسی بندهای اهداف این واحد در زمینه پژوهش و نیز آموزش نشان می دهد که گرایش در این 

دو بیشتر کاربردی است، نه بنیادین.

6-4. مرکز موسیقی و سرود سازمان صداوسیما

سند »راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیت های سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران«، 

مصوب مورخ 1384/07/12 شورای عالی انقالب فرهنگی، راهبرد ارتقای حوزه موسیقی در این 

سازمان را این گونه بیان کرده است:

»اجتناب از ترویج موسیقی مبتذل و غربی و تأکید بر موسیقی مشروع، هنری، فاخر و اصیل 

موسیقی،  درباره  علمی  تحقیقات  گسترش  عرفانی،  و  مذهبی  ملی،  موسیقی  شناخت  ایرانی، 

به  با موسیقی شناسان متعهد، معرفی آرشیو گنجینه موسیقی سازمان صداوسیما  هم اندیشی 

جهانیان، تولید و پخش موسیقی آرام بخش و نیز موسیقی خاطره انگیز انقالب مورد اهتمام قرار 

گیرد«.

ارائه  در  توانمندی  با  است: »این مرکز  آمده  در سایت مرکز موسیقی و سرود صداوسیما 

محصوالت هنری، سعی در شناسایی استعدادهای جوان کشور و هدایت، حمایت و بهره برداری 

بهینه از این استعدادها را دارد و با شناسایی ذائقه جامعه با دریافت این محصوالت در رسانه ملی، 

نقش بسزایی در انتقال پیام و مفاهیم فرهنگی به عهده دارد«.

این مرکز دارای هشت شوراست که عبارت اند از: طرح و برنامه، قیمت گذاری، برآورد، شورای 

عالی موسیقی، شورای عالی شعر، نظارت و ارزشیابی، شورای کارشناسی موسیقی استان ها و 

شورای نماهنگ. 
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شورای طرح و برنامه یکی از ارکان بنیادین مدیریت مرکز موسیقی و سرود است. ریاست این 

شورا بر عهده رئیس مرکز موسیقی و سرود می باشد. نقش اصلی شورای طرح و برنامه عبارت است از: 

1. ارزیابی و کارشناسی طرح های بخش تولید و تأمین موسیقی به منظور بهره وری هرچه بیشتر 

منابع انسانی، منابع سرمایه ای، توانمندی های هنری و تخصصی در جهت ارتقای درجه کیفی آثار 

برای بهره برداری در شبکه های صداوسیما؛  

2. ساماندهی فرایند تولید و تأمین قطعات موسیقی، به نحوی که اهداف ترسیم شده در افق 

رسانه در حوزه موسیقی رسانه محقق شود.

همان طور که در سند راهبردها و راهکارهای شورای عالی انقالب فرهنگی درباره مرکز موسیقی 

و سرود سازمان صداوسیما آمده است، در دو عبارت به سطح پژوهش، در یک عبارت به سطح 

تولید و در سه عبارت به سطح عرضه اشاره شده است؛ در حالی که در سایت مرکز موسیقی و 

سرود در شرح وظایف شوراهای مرکز در توضیح نقش شورای طرح و برنامه که اصلی ترین شورا 

در میان شوراهاست، تنها به دو سطح تولید و عرضه تصریح شده است؛ بنابراین می توان گفت که 

عمده فعالیت های این مرکز در زمینه تولید موسیقی و به طور خاص عرضه آن برای مخاطبان خود 

است. در وظایف »مدرسه هنر و ادبیات« مرکز نیز تمرکز بر سطح آموزش است.

7-4. خانه موسیقی

کانون فرهنگی-هنری خانه موسیقی به عنوان مؤسسه ای فرهنگی و هنری با اهداف صنفی، تخصصی 

و غیرسیاسی متشکل از دست اندرکاران متعهد موسیقی کشور شامل مصنفان، نوازندگان، خوانندگان، 

محققان، مدرسان، سازندگان ساز، ترانه سرایان و تولیدکنندگان و پخش کنندگان آثار موسیقی که به 

انگیزه ترویج و اشاعه و اعتالی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسالمی و بر اساس اهداف فرهنگی مطروحه 

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با التزام به رعایت ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز 

فرهنگی هنری و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در اساس نامه تشکیل گردیده است.

خانه موسیقی دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و از نظر خط مشی و اصول کلی 

سیاست های فرهنگی-هنری تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می کند. اهداف 

و موضوعات مطرح شده در اساس نامه  خانه موسیقی چنین  است :
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حفظ میراث هنری کشور در زمینه موسیقی و تمهید زمینه های اعتالی آن؛. 1

ارتقای کیفی و رشد ارزش های معنوی در موسیقی کشور؛. 2

حمایت از حقوق قانونی و معنوی موسیقی دانان ایرانی در زمینه های مختلف موسیقی؛. 3

ترتیب برقراری همکاری و هماهنگی های مطلوب میان موسیقی دانان و متولیان و مسئوالن . 4

کشور؛

سمت و سو بخشیدن به فعالیت های موسیقی دانان و هنرجویان ایرانی به منظور تداوم حضور . 5

سنن ملی موسیقی در جامعه و شناسایی و باروری استعداهای هنری جهت رشد موسیقی کیفی 

در ایران؛

ترتیب معرفی و نشر و ارائه موسیقی ایران در کلیه زمینه ها به جوامع و ملل دیگر جهان؛  . 6

تالش در جهت ارتقای دانش و مهارت های فنی موسیقی دانان کشور از راه آموزش؛. 7

برگزاری سمینار و نشست های داخلی و بین المللی؛. 8

 تالش جدی بــه امر پژوهش در موسیقی قدیم و نوین ایران جهت شناخت ظرفیت های . 9

موسیقی ملی؛

برگزاری جشنواره های موسیقی در بخش های مختلف از جمله جوان، سنتی، نواحی و... ؛. 10

حضور فعال در جشنواره های مختلف موسیقی در خارج از کشور به منظور معرفی و شناساندن . 11

موسیقی و موسیقی دانان ایرانی و آشنایی با تحوالت موسیقی در جهان؛

کوشش در جهــت جمع آوری انواع موسیقــی مکتوب و شفاهــــی گذشته و حـال که . 12

دارای ارزش های معنوی و کیفی الزم باشد؛

ترتیب برنامه های اجرایی انواع موسیقی که در اعتالی فرهنگ موسیقی کشور نفش مؤثر . 13

داشته باشد؛

 همکاری در تولید و نشر آثار موسیقی و خالقه موسیقی دانان ایرانی به صورت صوتی، تصویری؛. 14

همکاری با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و سایــر سازمان های ذی ربـط درجهت بــرقراری . 15

حمایت های قانونی و معنوی از موسیقی دانان کشور در زمینه های مختلف موسیقی و تأمین امنیت 

شغلی آنان؛
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تسهیل امور موسیقی دانان در ارتباط با مراودات و مراجعات آنان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛. 16

همکاری در تدوین دیدگاه های بلندمدت و میان مدت برنامه های موسیقی کشور با وزارت . 17

فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر سازمان های ذی ربط؛

 تعیین و تصویب چارچوب های مــدون و بررســـی و تصویــب صالحیت های حرفــه ای . 18

موسیقی دانان جهت اشتغال به امر آموزش موسیقی در بخش خصوصی؛

همکاری در بهبود سیاست های تولید آثار موسیقی و نشر آن ها؛. 19

حمایـت از گروه های مختلف موسیقی در کشور که کیفیت مناسب و متفاوت دارند، به ویژه . 20

گروه های جوان و نوآور که در ارتقای فرهنگ موسیقی مؤثر می باشند؛

همکاری در  تعلیم موسیقی در مراکز رسمی آموزشی )در سطوح دبیرستانی و دانشگاهی و . 21

کالس های خصوصی( به منظور ارتقای کیفیت آموزش در تهران و شهرستان ها؛

تبادل اساتید و گروه های موسیقی با مراکز آموزش )علمی و فرهنگی( کانون های فعال در . 22

بخش موسیقی در کشورهای مختلف جهان با هماهنگی مسئوالن مربوطه در چارچوب سیاست های 

هنری کشور؛ 

 انجام فعالیت های پژوهشی- هنری به منظور کمک به رشد و توسعه فرهنگ عمومی موسیقی . 23

در جامعه و ارائه نظرات به مسئوالن اجرایی؛

کوشش در جهت همکاری و هماهنگی با بخش های دولتـــی و خصوصــــی به منظور ایجاد . 24

دوره های آموزشی برای هنرجویان و هنرآموزان برای پرورش نیروهای خالق و مطلوب جهت تأمین 

نیازهای موسیقی کشور؛

تمهید زمینه های الزم جهت برقراری حکمیت در حل اختالفات اعضای خانه موسیقی با اعضا . 25

و طرف دیگر در صورت ارجاع طرفین؛

تالش در جهت تأمین امور رفاهی اعضا با حمایت مسئوالن دولتی و بخش خصوصی؛. 26

تشکیل گروه های مختلف موسیقی و اجرای برنامه با توجه به سیاست های هنری و کارشناسی؛. 27

و . 28 موسیقی  اطالعاتی  بانک  و  خبری  سایت  موسیقی،  کتابخانه  صوتی،  آرشیو  تأسیس 

موسیقی دانان ایران؛
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فعالیت در جهت ارائه خدمات مربوط به انتشار و ورود کتاب، سی دی و نوار صوتی- تصویری . 29

مناسب؛

فراهم ساختن امکان تأمین مراکز آموزشی موسیقی در همه سطوح در سراسر کشور توسط . 30

افراد ذی صالح؛

 تهیه و توزیع لوازم و تجهیزات و مواد خام مورد نیاز نوازندگان و دست اندرکاران استودیوهای . 31

ضبط و مؤسسات تولید نوار موسیقی از داخل و خارج کشور؛

ارائه و عرضه محصوالت صوتی و تصویری موسیقی و سازهای ساخته شده در داخل کشور و . 32

کتب و آثار موسیقی ایرانی؛ 

 تالش جهت اجرا، نشر و معرفی موسیقی و موسیقی دان آثار ایرانی در خارج از کشور؛. 33

آموزشــی . 34 فعالیت های  بر  نظارت  اسالمــی جهت  ارشاد  و  فرهنــگ  وزارت  با  همکاری 

آموزشگاه های آزاد و هنرستان های موسیقی؛

همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بررسی و تصویب مجوز نشر آثار موسیقی صوتی . 35

و تصویری و کتاب های موسیقی و رسانه های چندمنظوره.

در میان بندهای اهداف خانه موسیقی، برخی به طور مطلق است )بندهای 1 و2 و17(، برخی 

درباره هماهنگی بین موسیقی دانان و مسئوالن )بند4(، برخی درباره حکمیت در هنگام اختالفات 

)بند25( و برخی درباره تأمین امور رفاهی اهالی موسیقی )بند26(. این بندها حکایت از پرداختن 

خانه موسیقی به مسائل صنف اهالی موسیقی به عنوان بخشی از اهداف خود است.

اما بندهایی که به نوعی مرتبط با سطوح مختلف موسیقی می باشد، به این شرح است: بند 3 تولید 

و عرضه، بند 5 با اطالقی که دارد، آموزش و تولید و عرضه، بند 6 عرضه، بند 7 آموزش، بندهای 8 و 

9 پژوهش، بندهای 10 و11 عرضه، بند12  پژوهش و آموزش، بند 13 عرضه، بندهای 14 و 15 و 16 

تولید و عرضه، بند 18 آموزش، بند19  و 20 تولید و عرضه، بند21 و 22 آموزش، بند 23 پژوهش، 

بند 24 آموزش، بند 27 تولید و عرضه، بند 28 مربوط به پژوهش و آموزش، بند 29 پژوهش و آموزش، 

بند 30 آموزش، بند 31 تولید، بند 32 با اطالقی که دارد، مربوط به پژوهش و آموزش و عرضه، بند 

33 عرضه، بند 34 آموزش، بند35 نیز با اطالقی که دارد، مربوط به پژوهش و آموزش و عرضه است.
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نگاه آماری به سطوح مطرح شده در اهداف خانه موسیقی نشان می دهد که به پژوهش 9 بند، 

آموزش 13 بند، تولید 10 بند و عرضه 16 بند اختصاص یافته است؛ به این ترتیب به چهار سطح 

)از همه بیشتر به سطح عرضه( به طور عمده توجه شده و مانند دیگر مراکز، سطح مصرف موسیقی، 

به جز در بند 23 که به پژوهِش معطوف به ایجاد فرهنگ عمومی پرداخته، مغفول مانده است.

5. تجویز )پیشنهادها و راهکارها(

در یک جمع بندی کلی درباره سیاست گذاری در زمینه سطوح مختلف مرتبط با موسیقی 

نکات زیر قابل ذکر است:

1. در سطح پژوهش همچنان که پیش تر اشاره شد، جای خالی مرکزی حوزوی که به بررسی 

موسیقی از دیدگاه اسالم  بپردازد و مسئله را ضمن در نظر داشتن مبنای فقهی ولی فقیه در 

گستره ای فراتر از فقه مصطلح واکاوی نماید، به چشم می خورد. البته می توان این امر را در دل 

مرکزی که به امر پژوهش در این عرصه همت گماشته باشد، تعریف کرد. این مرکز بر اساس 

بررسی انجام شده در این نوشتار، به طور خاص فرهنگستان هنر است؛ به این معنا که می توان در 

سازوکار پژوهش در فرهنگستان، حضور گروهی از فضالی حوزه علمیه را تعریف کرد یا اینکه برای 

پژوهش های فرهنگستان هنر در عرصه هنر )از جمله موسیقی( مرکز و بازویی حوزوی در نظر 

گرفت. این امر در حال حاضر در سطوح مختلف سیاست گذاری در کشور در حیطه های مختلف 

صورت پذیرفته است؛ مانند شورای تخصصی حوزوی مستقر در قم برای شورای عالی انقالب 

فرهنگی، مرکزی حوزوی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز تحقیقات اسالمی مجلس 

برای مجلس شورای اسالمی.

البته این تحقیق به این نکته توجه دارد که همه مشکل موسیقی در مباحث نظری -آن هم 

مباحث بنیادین- خالصه نمی شود، اما براین نکته پافشاری می کند که منشأ و اساس مشکل 

موسیقی سطح پژوهش و مباحث نظری است. ضعف در حوزه نظر، آثار و پیامدهای خود را در 

سطح آموزش به جای می گذارد. نبود واحدهای درسی متناسب در مراکز آموزشی، چه رسمی و 

چه آزاد، ازهمین روست و به دنبال آن این کاستی پیامدهای خود را در تولید و در چرخه سطوح 
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گوناگون موسیقی تا عرضه و مصرف داشته است. به اعتقاد نگارنده برخورد سلیقه ای در سطوح 

مختلف، نتیجه و رسوب کاستی فوق است؛ یعنی در ابهام مفهومی موسیقی حرام و در سازوکار 

تعیین موسیقی روا از موسیقی ناروا و نیز در تبیین و توضیح جایگاه و وزن موسیقی در حیات 

فردی و جمعی در نظام اسالمی.

2. در سطح آموزش، چه رسمی و چه آزاد، نبود واحدها و مواد درسی ای  که در آن دیدگاه های 

اسالم بیان شود، به چشم می خورد؛ درس هایی که دیدگاه اسالم را دراین باره فراتر از فقِه مصطلح 

مطرح نماید. نگاه تفصیلی به این مسئله البته به بررسی اسناد واحدهای درسی در مراکز آموزش 

موسیقی در کشور ما نیاز دارد. در هر صورت این مشکل، همچنان که پیشتر بیان شد، ریشه در 

مشکل مباحث نظری این حوزه دارد که به نبود متون علمی و درسی و نبود استادان مورد نیاز منجر 

شده است. تعریف واحدهای درسی و تدوین سرفصل های مناسب دراین باره زیر نظر کارشناسان 

حوزوی برای حل این مشکل راهگشاست. 

3. در سطح تولید موسیقی در کشور ما به طور عمده مرکز موسیقی و سرود سازمان صداوسیما، 

واحد موسیقی حوزه هنری و افراد و گروه های خارج از این دو مرکز که بعضاً ممکن است در خانه 

موسیقی )در جایگاه تشکلی صنفی( حضور داشته باشند، فعال هستند. مرکز موسیقی و سرود 

سازمان صداوسیما به دنبال تولید موسیقی مورد نیاز سازمان است و واحد موسیقی حوزه هنری به 

دنبال تولید نمونه و الگوست. نظارت بر تولیدات این دو، توسط خود آن ها و نظارت بر تولیدات دسته 

سوم از سوی دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت می گیرد. 

مشکل در سطح نظری )مشکل ابهام مفهومی و مشکل در سازوکار تعیین مصادیق موسیقی حالل 

از موسیقی ناروا( بر نظارت نیز تأثیر گذاشته، نظارت ها را سلیقه ای می کند؛ به گونه ای که به اعتراف 

مسئوالن و اهالی موسیقی، گاه موسیقی ای که در گرفتن مجوز از یک مرکز دچار مشکل می شود، 

از فیلتر نظارتی مرکز دیگر عبور می کند؛ هرچند باید دخالت عامل دشوای ارزشیابی هنر و اثر 

هنری را که گاه به ارزیابی و قضاوت های متعارض می انجامد، در نظر داشت. این عامل را که به 

نظر می رسد بیشتر جنبه زیبایی شناختی دارد تا معرفتی، باید بعد از تنقیح و تبیین معیارها که 

در سطح نظری قابل دستیابی است، در نظر گرفت و برای آن چاره اندیشید. 
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ازآنجاکه بخش قابل اعتنایی از تولید توسط افراد و گروه ها در خارج از این دو مرکز صورت 

می گیرد، نقش گفتمان سازی اسالمی روشن می شود. دراین باره در بحث مربوط به مصرف موسیقی 

بیشتر سخن گفته خواهد شد.

4. مشکل نظارت در سطح عرضه تأثیر مستقیم می گذارد. عرضه موسیقی گاه به صورت ضبط 

شده است که در لوح فشرده )صوتی یا صوتی-تصویری( یا در رادیو و تلویزیون ارائه می شود. مسئله 

عرضه مسئله ظهور و رواج موسیقی های مبتذل غیرمجاز را به میان می کشد. این امر پیش از تأثیر 

بر سیاست گذاری در سطح  عرضه، بر سیاست گذاری در سطح تولید موسیقی تأثیر می گذارد و 

تأثیرات ضمنی مسئله  منطق بازار بر سیاست گذارن در این دو سطح رخ می نماید. در سیاست گذاری 

فرهنگی، گفتمان بازار که منطق عرضه و تقاضا تعیین کننده خط مشی های فرهنگی است، از دیدگاه 

اسالمی امری واضح البطالن بوده، مصالح واقعی )فردی و اجتماعی( تعیین کننده است، اما گاه تأثیر 

ضمنی این گفتمان را در مراکز سیاست گذار در دو سطح تولید و عرضه می توان دید؛ برای نمونه 

بخشی از مشکل تولید و عرضه موسیقی های نامناسب و مبتذل )به طور خاص از سبک موسیقی 

پاپ( در صداوسیما ناشی از شیوع موسیقی زیرزمینی لس آنجلسی در ایران بوده است. 

در زمان شروع موج گسترده تولید و عرضه موسیقی پاپ از صداوسیما آقای علی معلم، مسئول 

وقت مرکز موسیقی و سرود سازمان، در مصاحبه ای در بیانی تمثیلی موسیقی های تولیدشده 

در سازمان را در مقایسه با موسیقی های غیرمجاز )به طور خاص موسیقی لس آنجلسی در آن 

زمان( واکسنی دانستند که بیماری را به شکل ضعیف و کنترل شده  در فرد ایجاد می کند که گاه 

برای جلوگیری از بیماری باید به آن تن داد. چنین استداللی، جدای از درستی یا نادرستی آن، 

نشان دهنده تأثیر ضمنی بازار )تقاضا و عرضه( بر سیاست گذاری است.  

همچنین عرضه موسیقی گاه به صورت زنده و در قالب کنسرت یا در مجامع عمومی یا خصوصی 

ارائه می گردد. عرضه موسیقی به صورت کنسرت با مشکالت بیشتری مواجه است. وجود مراکز 

متعدد تصمیم گیرنده درباره برگزاری کنسرت و مالحظات فرهنگی و اجتماعی سلیقه ای و ضوابط 

غیرمدون و نانوشته از سوی آنان، به پیچیدگی مشکل در این سطح افزوده است. تأثیر گروه های 

فشار و حاشیه ای که سیاست ها را در مرحله اجرا به گونه ای دیگر رقم می زنند نیز به چشم می خورد؛ 
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همچنین تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با اهالی موسیقی نشان می دهد که نبود مکان مناسب 

برای برگزاری کنسرت یکی دیگر از مشکالت در سطح عرضه موسیقی است.

زمینه  در  سیاست گذاری  مراکز  وظایف  شرح  بررسی  و  اسنادی  تحلیل  از  همچنان که   .5

موسیقی به دست آمد، سطح مصرف موسیقی یک سره مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. البته 

نهاد والیت فقیه را، در آنجا که وظیفه فقهی مصرف کننده را تعیین می کند، باید از این امر استثنا 

کرد. این امر گویی از این تصور ناشی شده است که برون داد خط مشی گذاری درست در سطوح 

تولید و عرضه به ایجاد ذائقه صحیح و در نتیجه مصرف درست منجر خواهد شد و دیگر نیازی به 

سیاست گذاری در این سطح وجود ندارد؛ در حالی که سیاست گذاری جریانی یک سویه نیست و 

باید به سیاست گذاری برای مخاطب و مصرف کننده نیز توجه نشان داد. این امر با توجه به اینکه در 

دوران حاضر به دلیل وجود وسایل ارتباط جمعی جدید نظیر اینترنت و لوح های فشرده دیجیتال 

عرضه موسیقی در طیفی فراتر از عرضه محصوالت داخلی صورت می گیرد، ضرورت بیشتری یافته 

است؛ به عبارت دیگر در این عرصه رقبایی وجود دارند. مطلب فوق به گونه ای در مدل سیستمی 

مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل خط مشی »به عنوان عکس العمل سیستم سیاسی به 

نیروهایی در نظر گرفته می شود که از محیط بیرون بر آن تأثیر می گذارند« )الوانی و شریف زاده، 

1387، ص37(. بر اساس مدل سیستمی، محیط به شرایط خارج از سیستم سیاسی گفته می شود 

که درون دادهایی »به صورت انتظارات و نیازهای جامعه و حمایت یا عدم حمایت شهروندان به درون 

سیستم خط مشی گذاری وارد شده و حاصل آن خط مشی تصویبی خواهد بود« )همان، ص38(.

به پیشنهاد مدل سیستمی، برای دست یافتن به پشتیبانی تمامی گروه ها باید به تقاضاها و 

نیازهای جامعه توجه داشت. همجنان که گذشت، برخی از این تقاضاها ممکن است در نتیجه 

مواجهه مخاطب با موسیقی های عرضه شده از طریق وسایل ارتباطی جدید جهانی به وجود بیاید. 

آنچه مسلم است، این است که در دیدگاه اسالمی نمی توان همه تقاضاها و نیازها را )حتی اگر 

کاذب یا ناصحیح باشند( تأمین کرد و در عین حال به آن بی اعتنا بود. درست در همین جاست که 

نیاز به سیاست گذاری در سطح مصرف  احساس می شود. بر اساس آموزه های اسالم وظیفه نظام 
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اسالمی فراهم کردن زمینه هدایت و رشد انسان ها )به مفهوم قرآنی آن( است؛1 کاری که انبیا به 

آن همت گمارده بودند. انبیای الهی به تعبیر قرآن این امر را در سه حوزه صورت می دادند: بینات، 

کتاب و میزان: »لََقد اَرَسلنَا ُرُسَلنَا بِالبَيِّنَاِت َو اَنَزلنَا َمَعُهُم الِکتَاَب َو الِميَزاَن لِيَُقوَم النَّاُس بِالِقسِط« )حدید: 

25(. بینات روشنگری هایی است که انسان و هستی و نقش انسان در هستی را روشن می کند. 

بینات همان حوزه معرفتی دین است و کتاب، قرآن و انجیل و تورات نیست؛ زیرا همه انبیا صاحب 

کتاب هایی مثل تورات و زبور و انجیل و قرآن نبوده اند. کتاب همان دستورها و احکامی است که 

يَاُم« )بقره: 183( و میزان معیارهایی است که نشان  مکتوب و فرض است، مثل »ُکتَِب َعَليُکُم الصِّ

می دهد یک حکم چه معنایی دارد و در هنگام تزاحم بین حکم ها و دستورها چگونه می توان به 

انتخاب و ترجیح رسید )صفایی حائری، 1382، ص109-119(. این امر نه تنها در سطح مصرف، 

بلکه در سطوح آموزش و تولید و عرضه نیز باید صورت بگیرد که در صورت وجود نظام اسالمی، 

عالوه بر وظیفه افراد دراین باره، حکومت نیز مسئول و متکفل آن است.

در موسیقی به طور خاص، طرح مباحثی مانند ابعاد و گستره لهو و پیامدهای آن در انسان ها 

و در مقابل آن، ابعاد و گستره ذکر و پیامدهای آن، که با نگرش اسالم به انسان و هستی ارتباط 

دارد، جزو بینات هستند و دستورها همان احکام فقهی موسیقی و سازوکارهای تعیین موسیقی 

حرام و حالل هستند که توسط فقیه بیان می شود و میزان ها در هنگام تزاحم احکام موسیقی با 

دیگر احکام تعیین کننده، وظیفه مکلف در سطح فردی و وظیفه نظام اسالمی در سطح حاکمیتی 

بر اساس اولویت ها هستند که تعیین اولویت ها بر عهده فقیه و تطبیق آن ها بر موارد و مصادیق 

بر عهده فرد یا مراکز و نهادهای حاکمیتی است. وظیفه نظام اسالمی در جایگاه حاکمیت این 

است که توسط مراکز و نهادهای سیاست گذار به تبیین سه حوزه بینات، کتاب و میزان برای 

مصرف کنندگان موسیقی اهتمام بورزد. این یکی از ارکان آن چیزی است که در ادبیات رسانه ای 

از آن با عنوان »سواد رسانه ای« یاد می شود )ر.ک: پاتر، 1391، ص 45-41(.

در سطوح عرضه، تولید و آموزش نیز این امر قابل تعقیب است که می توان از آن با عنوان 

گفتمان سازی اسالمی )در همه سطوح موسیقی( نام برد. مطرح کردن بینات، کتاب و میزان در 

1. »یَهِدی اِلّی الًَرشِد« )جن: 2(.
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سطوح مختلف از میان سه گفتمان در عرصه سیاست گذاری فرهنگی، یعنی گفتمان دولتی )سنتی 

و نوین(، گفتمان بازار و گفتمان ارتباطی )مدنی( به گفتمان اخیر نزدیک تر است. 

خط مشی گذاری فرایندی سیاسی و مبتنی بر قدرت است )ر.ک: قلی پور، 1389، ص167( 

و بنا بر مبانی اسالمی نیز سیاست گذاری فرهنگی بر عهده نظام اسالمی و حاکمیت است و این 

امر با گفتمان دولت مبنی بر جایگاه و نقش دولت )حاکمیت و نه فقط قوه مجریه( در تعیین 

سیاست های فرهنگی تناظر دارد، لیکن مسئله با این امر خاتمه پیدا نمی کند و باید به مؤلفه های 

فراتر از حاکمیت و نقش آن ها نیز توجه نشان داد. در گفتمان ارتباطی عالوه بر بخش حاکمیت، 

به بخش خصوصی و تشکل های مردم نهاد نیز توجه شده است. بر اساس این گفتمان، از طریق 

بسط گفتمان های اجتماعی مبتنی بر عقالنیت ارتباطاتی و توسعه نظام های سیاسی دموکراتیک 

باید حقوق شهروندی همگان مبنی بر مشارکت فرهنگی محترم شمرده شده، سیاست فرهنگی در 

تمامی مراحل بر اساس افکار عمومی صورت بندی، اجرا و ارزیابی شود )ر.ک. هاشمیان، 1389(.

گفتمان ارتباطی ازآنجاکه در سیاست گذاری وزنی برای بخش خصوصی و تشکل های مردم نهاد 

ارزیابی  و  اجرا  صورت بندی،  در  شهروندان  و  جامعه  افراد  فرهنگی  مشارکت  به  و  است  قائل 

خط مشی گذاری ها توجه نشان می دهد، از نکات مثبتی برخوردار است؛ لیکن نکته اینجاست که 

در خط مشی گذاری فرهنگی تا کجا می توان به دیدگاه های افراد در نظام اسالمی به طور خاص 

)در صورت تشکیل حکومت( و در جامعه اسالمی به طور عام تکیه کرد و خلق ارزش های مشترک 

بر اساس تلقی و پذیرش عموم مردم تا کجا قابل قبول است؟ 

می توان گفت در عرصه حاکمیت، قوانین اگرچه به وسیله نهادهای حکومتِی نشئت گرفته از 

آرای مردم وضع و اجرا می شود، این امر در محدوده آموزه های اسالمی صورت می گیرد و در این 

فرض مشروعیت دارد؛ این سازوکار در گفتمان ارتباطی و به طور خاص در سیاست گذاری موسیقی 

نیز قابل کاربست است؛ به این معنا که بر خالف گفتمان ارتباطی )مدنی( ارزش ها به طور مطلق و 

بدون هیچ قیدی به وسیله مردم و نهادهای مردمی خلق نمی شود، بلکه این امر در حیطه و محدوده 

شرع و آموزه های اسالمی صورت می پذیرد. برای نیل به اینکه در جامعه تقاضاها و خواسته ها در 

این حیطه باشد، باید گفتمان سازی به وسیله بینات، کتاب و میزان انجام شود. این مسئله، همچنان 
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که گذشت، نه تنها در سطح مصرف و برای شنوندگان موسیقی، بلکه در سطوح آموزش و تولید 

و عرضه نیز کارساز و ضروری است.

در سطح آموزش موسیقی، در مراکز آموزش متوسطه و عالی دولتی و در مراکز غیردولتی 

با تکثر فراوان و تنوع مدیریت و کادر آموزشی که وجود دارد، نیاز به این گفتمان سازی اسالمی 

وجود دارد. می دانیم که دروس حتی با سرفصل های مشخص می تواند توسط استادان مختلف با 

گرایش ها و دیدگاه های گوناگون به طور مختلف تدریس شود. اگر جنبه هنری داشتن موسیقی و 

ذوقی بودن آن را به مطلب باال اضافه کنیم، ضرورت این امر بیشتر خواهد شد.

در سطح تولید موسیقی نیز به دلیل کثرت مراکز و گروه ها و افرادی که در عرصه موسیقی 

فعالیت می کنند، این گفتمان سازی راهگشاست؛ حتی اگر این گونه فرض شود که آثار تولیدشده 

در مراکزی مانند مرکز موسیقی و سرود سازمان صداوسیما و واحد موسیقی حوزه هنری همگی 

دارای معیارهای موسیقی مطلوب هستند و در این مراکز بینات و کتاب )دستورالعمل ها( در زمینه 

موسیقی واضح و منقح است )که البته بررسی محصوالت موسیقی این مراکز و برخی مصاحبه های 

صورت گرفته با مسئوالن آن ها نشان می دهد که چنین نیست(، در مراکز غیردولتی )غیرحاکمیتی( 

این امر ضرورت مضاعف دارد. باید به این نکته اذعان داشت که اساساً در ساحت خالقیت هنری، 

دولتی یا غیردولتی بودن مراکز تأثیر چندانی در مسئله ندارد. مراکز ممکن است از نظر نظارت بر 

محصوالت تفاوت داشته باشند و این در تولیدات آن ها تأثیر بگذارد. در مرحله نظارت بر تولیدات، 

بینات و کتاب و میزان، نظارت ها و قضاوت ها را از صورت سلیقه ای خارج کرده، تا حد امکان 

ضابطه مند می نماید. در سطح عرضه موسیقی اجازه توزیع موسیقی در شکل های مختلف رسانه ای 

و همچنین اجازه اجرای زنده موسیقی در حد امکان ضابطه مند و از برخوردهای سلیقه ای دور 

می شود و از نارسایی ها و خسارت ها کاسته می شود. 

6. جمع بندی و نتیجه گیری

برای حل مشکل موسیقی در کشور ما که به دلیل ظهور وسایل ارتباط جمعی جدید مانند 

رادیو، تلویزیون و لوح فشرده و در اثر ارتباطات آسان، سریع و گسترده جهانی به وسیله شبکه های 
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تلویزیونی ماهواره ای و اینترنت و با مالحظات فرهنگی جامعه ما پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است، 

گفتمان سازی اسالمی ضرورت دارد. آموزه های اسالمی از جمله تعالیم دینی در زمینه موسیقی 

باید در جامعه اسالمی محقق  شود و به تعبیری به فرهنگ اسالمی مبدل  گردد. برای رسیدن به 

این هدف باید گفتمان سازی از طریق بینات، کتاب و میزان به وسیله نهادهای حکومتی و افراد 

در جامعه اسالمی صورت گیرد. نقطه آغاز و پایه گفتمان سازی اسالمی در سطح تئوری و پژوهش 

موسیقی است. در این سطح است که جایگاه و ابعاد و آثار ذکر و در مقابل آن، گستره و پیامدهای 

لهو و لغو و باطل در نسبت با هستی شناسی و انسان شناسی اسالم روشن می شود و موسیقی لهوی 

و غیرلهوی و احکام مربوط به آن ها در این فضا قابل تبیین می گردد.

این گفتمان سازی در سطوح دیگر موسیقی، یعنی آموزش، تولید، عرضه و مصرف نیز تأثیرگذار 

است. ظهور و رشد شگفت آور رسانه های جمعی، تولید و عرضه و حتی آموزش موسیقی را متأثر از 

جهان و گستره ای فراتر از نهادهای متصدی این امر در ایران ساخته است. این واقعیت لزوم توجه و 

اهتمام نهادها و مراکز متصدی تولید، عرضه و آموزش موسیقی را در ایران به گفتمان دینی دوچندان 

می کند. در عرصه مصرف موسیقی نیز به دلیل فوق و از میان رفتن عملی مرزها و امکان کنترل 

بیرونی، آنچه تعیین کننده است، فرهنگ صحیح مصرف موسیقی است که برای مقابله با هجمه 

رسانه ها و کنترل درونی توسط افراد در ادبیات رسانه ای از آن با عنوان سواد رسانه ای یاد می شود.
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