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چکیده
ــر در حــوزۀ  ــاالن عرصــۀ موســیقی کشــور، در دهه هــای اخی ــدان و فع از نظــر هنرمن
موســیقی میــان نظــرات فقهــی و نیازهــای جامعه اختالف نظرهایــی وجود داشــته و به 
نظــر می رســد در ایــن میــان، از سیاســت گذاری غفلــت شــده اســت. سیاســت گذاری 
ــتی  ــق و آش ــه تواف ــک جامع ــای ی ــت و نیازه ــای حکوم ــان ویژگی ه ــد می ــد بتوان بای
پدیــد آورد و مصالــح عمومــی را در نظــر داشــته باشــد؛ بنابرایــن پرســش اصلــی ایــن 
اســت کــه اگــر ایــن مهــم تحقــق نپذیرفتــه؛ ‑ چنانچــه آمارهــای مربــوط بــه مصــرف 
موســیقی مبّیــن آن اســت‑ چــه دالیــل بنیادینــی در میــان بــوده اســت؟ بــرای پاســخ 
ــف شــده و در  ــت موجــود توصی ــدا وضعی ــزارش حاضــر ابت ــن پرســش در گ ــه ای ب
ادامــه، دو رویــداد مهــم مرتبــط بــا موســیقی در ســال ١٣٩٨ (حواشــی پیرامــون قانــون 
اخــذ مالیــات از اجراهــای صحنــه ای و همخوانــی آهنــگ ساســی مانکــن در مــدارس) 
تشــریح شــده اند. بــه نظــر می رســد ایــن دو رویــداد گویــای وضعیــت موســیقی کشــور 
از نظــر اقتصــادی، فرهنگــی و وضعیــت نهادهــای سیاســت گذاری و متولی انــد. ایــن 
دو رویــداد بــه شــیوه ای تحلیــل شــده اند کــه تنهــا پیامدهــای وضعیــت کنونــی را نشــان 
می دهنــد. بــرای درک بهتــر ایــن وضعیــت بایــد فراتــر از آسیب شناســی گام برداشــت 
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و بــه علــل بنیادینــی پرداخــت کــه اساســاً ایــن وضعیــت را امــکان بخشــیده و حیــات 
ــا  ــر آســیب های ناشــی از آن  ب ــی اگ ــد؛ حت ــت می بینن ــن وضعی ــداوم ای خــود را در ت

ارزش هــای فرهنگــی متعــارض باشــند کــه آن جــدالِ اولیــه را ترتیــب داده انــد.
در ادامــۀ گــزارش، علت هــای بنیادیــن در حــوزۀ اقتصــادی بــا سرســپردگی بــه منطق 
بــازار در عرصــۀ موســیقی توضیــح داده شــده اند. موانــع بوروکراتیــک بــا ضعف هــای 
مترتــب بــر ســاختار، بودجــه و تخصص در دفتر موســیقی به شــکل موانعــی برای تغییر 
هویــدا می شــوند و ایــن دو، در پیونــد بــا محدودیت هــای ایجادشــدۀ رســمی در بســتر 

ایدئولوژیــک، موجــب زوال موســیقی ایرانــی در بخــش میراثــی و فرهنگــی می شــوند.
در بخــش پایانــی ایــن گــزارش، روندهــای آینــده براســاس وضعیــت کنونی توصیف 
شــده کــه مهم تریــن آن هــا در بخــش اقتصــادی مربــوط بــه ســرمایه گذاری زیان بــار در 
حــوزۀ موســیقی اســت و در عرصــۀ فرهنگــی، امتداد این وضعیــت به تضعیف فرهنگی 
بدنــۀ جامعــه و از میــان رفتــن میــراث فرهنگــی جامعــۀ ایرانــی در بخش موســیقی منجر 
خواهــد شــد. در پایــان گــزارش، سیاســت هایی بــرای تغییــر روال های آینده و برســاختِن 

شــیوه ای نــو حتــی بــا فــرض تــداوم وضعیــت فقهــی کنونی پیشــنهاد شــده اند.

واژگان کلیــدی: موســیقی، سیاســت فرهنگــی، دفتــر موســیقی، وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، جامعه شناســی فرهنگــی
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«درجاماندگی»؛ مسئلۀ سیاست موسیقی
مــرور تحقیقــات موســیقی در کشــور نشــان می دهــد عرصــۀ سیاســت موســیقی از 
گزارش هــای آسیب شناســی غنــی  شــده  اســت. اگــر درمــورد وضعیــت حکمرانــی مســائلی 
ماننــد آب، توهــم برتــری موقعیــت فنــی و مهندســی تــا دهه هــا موانعــی جــدی بــرای ایجــاد 
فضایــی انتقــادی ایجــاد کــرده بودند و حتی بیان نقدهای معطوف به تغییر این سیاســت ها 
را غیرممکــن می  کردنــد، امــا در صحنــۀ موســیقی با تعددِ نقدهــا و بیــان اعتراضاتی مواجه 
بوده ایــم کــه آســیب های وضــِع سیاســت های منع کننــدۀ تولیــد و عرضــۀ موســیقی را بــرای 
ــای  ــد. در دهه ه ــان کرده ان ــّرات بی ــور به ک ــی و اقتصــادی کش ــی، اجتماع فضــای فرهنگ
اخیــر هرچــه پیش تــر آمده ایــم، شــواهد بیشــتری بــرای تأییــد آن هشــدارها پدیــدار شــده اند. 
بــرای نمونــه، آنچــه در برگــزاری مراســم درگذشــت مرتضــی پاشــایی (خواننــدۀ پــاپ) در 
ســال ١٣٩٣ روی داد و حاشــیه های زیــادی کــه در فضــای دانشــگاهی داشــت یــک نمــودِ 
اجتماعــی مهــم دربــارۀ وضعیــت موســیقی بــود. نارضایتی و شــکایت های اهالی موســیقی 
کــه گاه بــا زبــان تنــدِ گالیــه و اعتــراض بیــان می شــود نیــز نمودهــای اجتماعــی وضعیــت 
موســیقی اند. امــا آنچــه در ایــن گــزارش بــه آن خواهیــم پرداخــت فــرا رفتــن از ایــن نمودها و 

آســیب های نمایــان و پرداختــن بــه مســئلۀ موســیقی در پهنــۀ سیاســت گذاری اســت.
ممنوعیت هــای  و  محدودیت هــا  بــا  ایــران  در  موســیقی  دهه هــا،  بــرای 
ایدئولوژیکــی مواجــه بــوده کــه در عــدم نمایــش  ســازها از رســانۀ ملــی نمــود یافتــه، 
امــا ایــن مســئله در طــول زمــان به کــّرات تغییــر شــکل داده و گاهــی در پــس 
ــا  ــر ب ــار دیگ ــن ضــروری اســت ب ــان شــده اســت. بنابرای ِموضــوع محدودیــت پنه
ــن  ــن ای ــا علت هــای بنیادی ــم ت ــه مسئله شناســی موســیقی بنگری ــاوت ب نگاهــی متف
وضعیــت روشــن شــود. بــرای توصیــف بهتــر مســئله بایــد توجــه کــرد کــه گرچــه در 
ــد  ــِع قواع ــر تاب ــر موســیقی در رســانه های رســمی و غیررســمی دیگ ــای اخی دهه ه
ــر ســر هیجــان  تعریف شــدۀ ســخت گیرانه  نیســت و هرآنچــه مخاطــب را بیشــتر ب
مــی آورد از ایــن رســانه ها پخــش می شــود (تــا جایــی کــه برخــی از خواننــدگان پیــش 
ــدْ بازتولیــد می شــوند و در رســانۀ ملــی فضــای  ــز در چهر ه هــای جدی از انقــالب نی
فعالیــت می یابنــد)، امــا حاصــِل آن ســخت گیری و ایــن تغییــرات شــدیدِ مــداوم بهبــود 



 ۴

(١)

وضعیــت موســیقی کشــور نبــوده اســت. چنانچــه در ایــن گــزارش خواهــد آمد، نه ســهم 
اقتصــادِ کشــور از صنعــت موســیقی جهــان از عــددی نزدیــک بــه صفــر بیشــتر شــده 
ــد  ــدگان و ناشــران موســیقی پدی ــرای دلگرمــی موســیقی دان ها، خوانن ــه فضایــی ب و ن
ــا،  ــۀ این ه ــر از هم ــاید مهم ت ــد و ش ــترش دهن ــان را گس ــای فعالیتش ــا زمینه ه ــده ت آم
ــر  ــا تنوعــی کم نظی ــوان یکــی از مفاخــر فرهنگــی ب «موســیقی نواحــی و ســنتی» به عن
ــرای نجــات آن  ــد کمــی ب به شــدت تضعیــف شــده و بســیاری از موســیقی دان ها امی
ــار دهــۀ گذشــته نســبت  ــب، سیاســت فرهنگــی در چه ــد. به این ترتی از فراموشــی دارن
ــی  ــوده اســت و اگرچــه نمایــش  ســاز در رســانۀ مل ــاوت نب ــه حــوزۀ موســیقی بی تف ب
همچنــان ممنــوع یــا مکــروه اســت، امــا نمی تــوان از بــاز شــدن فضــای رســانۀ رســمی 
بــر تنــوع و تکثــر موســیقی چشم پوشــی کــرد. باوجودایــن، شــاخِص مصــرف موســیقی 
و اجراهــای صحنــه ای، کــه در پرتــو تغییــرات سیاســتی افزایــش یافتــه اســت، نمی  توانــد 
گواهــی بــر بهبــودِ ســایر روندهــای تخریب گــر فرهنگــی در ایــن حــوزه باشــد، به عــالوه، 

ــود نیافته انــد. شــاخص های اقتصــادی ایــن بخــش در عرصــۀ جهانــی نیــز بهب
ــاد  ــگ اقتصــادی ی ــوان جن ــا عن ــه ب ــور، ک ــی کش ــرایط اقتصــادی کنون اقتضــای ش
می شــود، نیــز نتوانســته تغییــری در سیاســت ها بــرای رفــع موانــع حاکمیتــی و فرهنگــی 
برای بهره مندی از بخِش خدماتی و فرهنگی موســیقی در زمینۀ اشــتغال، ســرمایه گذاری 
و توســعه بــه وجــود آورد. ثمــرۀ ایــن وضعیــت البتــه تنهــا در محرومیــت از ایــن صنعــتِ 
ــارغ از محدودیت هــای  ــه زیرســاخت های گــران و ف ــاز ب ــدون نی ــدار ‑ ب ــدزای پای درآم
اقلیمــی و انســانی‑ خالصــه نمی شــود، بلکــه عرصــۀ فرهنگــی نیــز در معــرض خطــری 
مــداوم قــرار دارد. ایــن تهدیدهــا در صحنــۀ موســیقی در رویدادهای مختلف هــر از گاهی 
پدیــدار می شــوند، به نحوی کــه در هریــک از ایــن وقایــع، سیاســت های فرهنگــی کشــور 
بــه موســیقی هیجانــی پــاپ و متعلقــاتِ صحنــه ای آن می بــازد. نمونه هــای متعــددی در 
توصیــف ایــن وضعیــت را می تــوان بیــان کــرد، امــا در ایــن گــزارش دو رویــداد ســال ٩٨ 
به عنــوان شــاهدِ مدعاهایــی دررابطه بــا توصیــف وضعیــت انتخــاب شــده اند کــه هریــک 
ناظــر بــه آسیب شناســی بخشــی از وضعیــتِ موجــود اســت کــه بــا واقعیت هــای آمــاری و 

توصیفــی درمــورد آن حــوزه مرتبــط دانســته شــده و توضیــح داده می شــود.
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جدول ١. ساختار گزارش: رویدادها و روندهای شناسایی شده

حوزۀ آسیب ها و روندهای مورد بررسیرویداد مورد بررسی در سال ٩٨

حواشی پیرامون قانون اخذ مالیات از اجراهای 
صحنه ای

سیاست گذاری کالن، سازمانی و نهادی، 
اقتصاد موسیقی

آموزش موسیقی، مصرف موسیقی، ایدئولوژیکهمخوانی آهنگ ساسی  مانکن در مدارس

جــدول دو خالصــه ای از روندهــا و آســیب های شناسایی شــده اســت کــه در 
ایــن گــزارش‑ در توصیــف دو رویــداد مــورد بررســی‑ بــه آن هــا پرداختــه می شــود.

جدول ٢. روندها و آسیب های شناسایی شده در حوزۀ موسیقی

آسیب ها و پیامدهاواقعیت هاروندهاحوزه
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سهم محدود ایران از موسیقی 
جهانی

تهدید شناسۀ موسیقی ایرانی در 
جهان و جایگزینی آن با موسیقی 

منطقه ای و عربی
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فقدان ارتباط و 
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سازمانی

عدم تخصص مدیران موسیقی
عدم تخصیص بودجۀ متناسب به 
دفتر موسیقی و سایر نهادهای متولی

ناهماهنگی بین دستگاهی در 
اهداف و پروژه های موسیقی

نارضایتی ذی نفعان از 
نحوۀ  تخصیص بودجه ها و 

سیاست گذاری

مدیران کوتاه مدت
انتصاب غیرتخصصی مدیران

فقدان سیاست گذاری یکپارچۀ ملی
عدم مشارکت متخصصان و 
ذی نفعان در نظام حکمرانی
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مو
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در بین همۀ اقشار 
و گروه های سنی

گران شدن اجراهای صحنه ای 
و محدود شدن مصرف آن به 

گروه های پردرآمد

سهم ناچیز موسیقی کالسیک، 
سنتی و نواحی از مصرف موسیقی 

و غلبۀ موسیقی پاپ
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آسیب ها و پیامدهاواقعیت هاروندهاحوزه
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کاالیی شدن 
موسیقی

١٣ برابر شدن شرکت های نشر 
موسیقی بین سال های ١٣٩٠ 
تا ١٣٩٨ نسبت به بازۀ زمانی 

١٣۶۵ تا ١٣٨٩
محدود شدن درآمد موسیقی به 
اجرای صحنه ای در ژانر پاپ

سقوط شمار تولیدات صوتی به 
دلیل نوسانات ارزی

سهم نداشتن موسیقی ایرانی از 
بازار جهانی موسیقی

غلبۀ اقتصاد بازار بر سیاست و 
فرهنگ موسیقی
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فقدان 
شاخص های 
مورد توافق 
و قابل اتکا 

برای تشخیص 
موسیقی غنا از 

موسیقی حالل در 
مجوزدهی

فقدان گفتمان مشترک میان فقه 
و موسیقی

تعدد نهادهای حاکمیتی و فقدان 
اعتبار مجوزها

سردرگمی فعالیت و سرمایه گذاری 
در حوزۀ موسیقی در درون 
محدوده های معّین شده
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موسیقی به 
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محدودیت 
و بی کیفیتی 

موسیقی 
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معدود بودن 
هنرستان های 
 موسیقی

فقدان قابلیت ارزیابی کیفیت 
آموزشی

تحمیل هزینه های باال بر والدین 
و هنرجویان

تنوع شیوه های آموزشی و نبود 
رویۀ معّین آموزشی

کاهش کمیت و کیفیت ارکسترها
پیامدهای فرهنگی در حوزۀ 

مصرف هیجانی به جای مصرف 
گاهانه آ
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منطق متفاوت سیاست موسیقی در ایران و جهان
در مقایســۀ سیاســت های فرهنگی ایران و کشــورهای نمونۀ مورد بررســی در موضوع 
موســیقی، نکتــه ای کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد نــه نــوع و شــیوۀ سیاســت ها 
و سیاســت گذاری ها، بلکــه منطــِق متفــاوت حاکــم بــر ایــن سیاست هاســت. 
رویکــرد متفاوتــی بــر منطــق ایــن سیاســت ها حاکــم اســت کــه در قالــب یــک دوگانــه 
این گونــه قابــل بیــان اســت: «منطــق سیاســت گذاری موســیقی جهانــی اغلــب 
ــه اســت»؛  ــی، ســودجویانه و مصرف گرایان ــران، کنترل حمایتــی و توســعه ای و در ای
به این ترتیــب در یک ســو، موســیقی هــم یــک صنعــت پول ســاز اســت و هــم یــک 
حــوزۀ فرهنگــی مهــم بــرای ملت هــا کــه مــورد پاسداشــت و نگهــداری قــرار می گیرد، 
امــا در ایــران، یــک اقتصــاد کوچــک اســت کــه در عرصــۀ فرهنگــی، سیاســت های 
کنترلــی بــر آن حاکــم اســت و در عرصــۀ تولیــد نیــز بــا نــگاِه ســودجویانه و درآمــدزا 
ــح  ــرای توضی ــم. ب ــوع خاصــی از موســیقی (موســیقی عامه پســند) مواجهی ــرای ن ب
ایــن منطــق متفــاوت سیاســتی، در ایــن بخــش، مقایســه ای تطبیقــی و توصیفــی بیــن 
سیاســت های موســیقی ایــران بــا ســه کشــور فرانســه، انگلیــس و ترکیــه انجــام شــده 

و ســپس تحلیلــی تطبیقــی بــر پایــۀ بررســی های صورت گرفتــه ارائــه  شــده اســت.

سیاست های موسیقی فرانسه

اصــول سیاســت گذاری موســیقی در کشــور فرانســه١، کــه بخشــی از وظایــف 
حاکمیتــی وزارت فرهنــگ و ارتباطــات ایــن کشــور اســت، بــر مبنــای حفــظ و 
نگهــداری از میــراث موســیقی، انتقــال و دموکراتیــزه شــدن موســیقی و فعالیت هــای 
ــی اســت.  ــن ســندْ بســیار حمایت ــی ای ــا آن ترســیم شــده اســت. به طورکل ــط ب مرتب
نقــش دولــت به عنــوان تنظیم کننــده٢ تعریــف  شــده و مأموریــت آن حمایــت از 
تولیدکننــدگان و تولیــدات موســیقیایی در بخش هــای مختلــف اســت. قوانیــن 
ــرای حمایــت از سیاســت های  ــز پشــتوانۀمالی مناســبی را ب ــن کشــور نی ــی ای مالیات
تشــویقی و حمایتــی فراهــم آورده اســت؛ مطابــق ایــن قوانیــن، ٢۵ درصــد از مالیــات 
1. http://www.coalitionfrancaise.org/wp-content/uploads/2013/11/Cultural-policies-in-France.pdf
2. Regulatory
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دریافتــی از ایــن صنعــت بــرای آمــوزش و حمایــت از اســتعدادهای نــو و یــا افــرادی 
کــه اولیــن کار حرفــه ای خــود را روانــۀ بــازار می کننــد و هنــوز بــه ایــن بــازار معرفــی 
نشــده اند صــرف می شــود. ۶۵ درصــد از ایــن مالیــات دریافتــی نیــز بــه نســبت 
درآمدزایــی هریــک از شــاخه های موســیقیایی بــرای ارائــۀ خدمــات بیشــتر و توســعۀ 
آن صــرف می شــود. سیاســت حمایتــی ایــن کشــور شــامل برنامه هــای زیــر می شــود:

حمایت از پژوهش های مرتبط• 
ایجاد بانک اطالعاتی و فراهم آوردن منابع• 
حمایــت از هنرمنــدان و گروه هــای هنــری ســاکن فرانســه کــه به تازگــی فعالیــت • 

خــود را آغــاز کرده انــد (ایــن حمایت هــا شــامل کمک هــای مالــی و حقوقــی، 
تســهیل و ترویــج، انتشــار رایــگان آثــار اول، آمــوزش و مشــاورۀ مدیریتــی اســت).

توزیــع مناســب حمایت هــا در سراســر کشــور (مناطــق دور از دســترس و • 
رویدادهــای موســیقی محلــی)

شبکۀ ساختاری توزیع مناسب• 
یکــی از نــکات قابل توجــه در ایــن سیاســت ها توجــه ویــژه بــه مســائل حقوقــی 
و حــق مؤلــف اســت کــه مــورد حمایــت جــدی دولــت قــرار دارد. حــق مؤلــف بــه 
دو صــورت تعریــف می شــود؛ حقــوق اخالقــی صاحــب اثــر کــه دائمــی و غیرقابــل 
واگــذاری اســت و حقــوق مــادی کــه مربــوط بــه بهره بــرداری از اثــر و قابــل واگــذاری 
اســت. قوانیــن محکمــی در فرانســه درمــورد حقــوق مؤلــف و ممنوعیــت خــروج آن 
از کشــور وجــود دارد. عــالوه بــر ایــن، در ایــن کشــور نوعــی حــق مؤلــف بــا عنــوان 
حــق مجاورت/مشــارکت١ تعریــف شــده اســت، بدیــن معنــا کــه همــۀ افــرادی کــه در 
تهیــۀ اثــر ازجملــه نوازندگــی ســازهای موســیقی، تهیــۀ کلیپ هــا و ســایر مــوارد مؤثــر 

در اثــر مشــارکت داشــته اند مشــمول حقــوق مــادی و معنــوی مؤلــف می شــوند.

سیاست های موسیقی انگلیس

ــد.  ــت می کن ــر فعالی ــعۀ هن ــی توس ــۀ مل ــوان مؤسس ــس٢ به عن ــر انگلی ــورای هن «ش

1.  Neighboring Rights
2.  Arts Council England (ACE)
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ــری و  ــر فعالیت هــای هن ــن شــورا حمایــت، هدایــت و نظــارت ب ــی ای ــۀ اصل وظیف
توســعۀ آن اســت. ایــن شــورا از ســال ٢٠٠٣ تــا ٢٠٠۶ دو میلیــارد پوند برای توســعه 
و ارتقــای هنــر در انگلیــس ســرمایه گذاری کــرده اســت. در ســال ٢٠٠٢، ســاختار 
و وظایــف ایــن شــورا دســتخوش تحــول اساســی شــد. یکــی از پیامدهــای ناشــی از 
ایــن تحــوالت توجــه بیشــتر بــه هنرمنــدان بــود. تــا پیــش از آن، صرفاً از مؤسســه های 
ــرد  ــدان منف ــه هنرمن ــا ب ــۀ حمایت ه ــون دامن ــی می شــد. هم اکن ــت مال ــری حمای هن
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم ی ــا به صــورت مس ــن حمایت ه ــه اســت. ای ــترش یافت ــز گس نی
ــا  ــی ی ــوزش، تســهیالت قانون ــب آم ــای مســتقیم در قال ــه می شــوند. حمایت ه ارائ
ــه می شــود. حمایت هــای  ــدان ارائ فراهــم کــردن زمینه هــای رشــد اقتصــادی هنرمن
غیرمســتقیم نیــز بــه  صــورت کمک هــای مالــی و ســرمایه گذاری، تأمیــن محــل 
فعالیــت، تأمیــن تجهیــزات و کمــک بــه مبــادالت هنــری بین المللــی ارائــه می شــود» 

ــر، ١٣٨۴: ١١٢). ــوری و هماف (صدرن
ــی  ــورو گــردش مال ــارد ی ــن کشــور ســاالنه حــدود ۵ میلی صنعــت موســیقی ای
ــوع ژانرهــای  ــواع متن ــن کشــور ان دارد کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری در تاریــخ ای
ــا موســیقی را  ــط ب ــوع مصــرف فرهنگــی مرتب ــز محصــوالت متن موســیقیایی و نی
شــامل می شــود. افزایــش ســهم کشــور از بازارهــای جهانــی به عنــوان یکــی از اهــداف 
اصلــی سیاســت های ایــن حــوزه دنبــال می شــود کــه ازطریــق توســعۀ صنعــت 

موســیقی حاصــل می شــود.
ــود و اســتمرار وضعیــت آمــوزش و  ــز درگــرو بهب توســعۀ صنعــت موســیقی نی
نیــز حمایــت از فعالیــت گروه هــای نوبنیــاد، اســتعدادهای خــالق و افــراد کم درآمــد 
ــن، دولــت اقدامــات گســترده ای در  ــۀ موســیقی و اجــرای آن اســت. بنابرای در زمین
ــا توانایــی  ــرای پــرورش موســیقی دان هایی ب ــاال ب ــۀ آمــوزش حرفــه ای ســطح ب زمین
ــک نســل  ــرای ایجــاد ی ــد ب ــت از اســتعدادهای جدی ــته ها، حمای ــۀ رش ــاال در هم ب

ــزه انجــام می دهــد. ــد و پرانگی ــد توانمن جدی
ــند  ــتعدادها، س ــرورش اس ــیقی و پ ــد موس ــت از تولی ــوع حمای ــر موض ــالوه ب ع
موســیقی شــورای هنــر انگلیــس موســیقی را به عنــوان یــک تعهــد اجتماعی بــرای دولت 
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در راســتای ایجــاد یــک جامعــۀ بانشــاط و با کیفیــت بــاالی زندگی در نظر گرفته اســت.
ــا  ــوان تســهیلگر١ تعریــف شــده  اســت کــه ب ــن شــورا به عن ــت، نقــش ای درنهای
هــدف تغییــر یــا رشــد در عرصــۀ موســیقی در نقــش ســرمایه گذار یــا واســطه بــرای 
ــتای  ــی در راس ــدف اصل ــود. دو ه ــر می ش ــرمایه گذاری بخــش خصوصــی ظاه س
حمایــت از تولیدکننــده و حمایــت از مصرف کننــده در زمینــۀ موســیقی نیــز بــرای آن 
تعریــف شــده اســت: ١) فراهم ســازی امــکان دسترســی بــه تجربــۀ مصــرف بهتریــن 
ــرای شــهروندان انگلیســی در هــر کجایــی کــه زندگــی  موســیقی کشــور و جهــان ب
می کننــد و ٢) حمایــت از شــرکت های موســیقی بــا اهــداف کارآفرینــی، رشــد 

اقتصــادی و مبتنــی بــر نیازهــای امــروز صنعــت موســیقی.

سیاست های موسیقی ترکیه

گــزارش ملــی سیاســت  فرهنگــی کشــور ترکیــه در ســال ٢٠١٣ بــرای ارائــه بــه 
اتحادیــۀ اروپــا تنظیــم و منتشــر شــده  اســت.٢ در ایــن ســند، کشــور ترکیــه خــود را 
مدیــون تحوالتــی مــدرن می دانــد کــه بــا تأســیس و گســترش شــرکت های تولیــد و 
پخــش موســیقی از ابتــدای قــرن بیســتم، بــه تحــول گســترده و رشــد اقتصــادی ایــن 
صنعــت منجــر شــد. دیــدگاه ایــن ســند در راســتای ایــدۀ صنعــت فرهنــگ و اقتصــاد 
مرتبــط بــا آن اســت. در کشــور ترکیــه، ســاالنه بیــش از ١٠٠ میلیــون نســخه آلبــوم 

ــروش می رســد. ــه ف ــی و خارجــی ب داخل
دولــت ترکیــه، در راســتای سیاســت های درآمــدزای فرهنگــی، حمایت هایــی را نیز از 
ایــن صنعــت انجــام می دهــد؛ ازجملــۀ ایــن سیاســت ها ســرمایه گذاری در بخــش رادیــو و 
تلویزیون در زمینۀ موســیقی و آشــنایی عمومی با آن اســت. اســتخدام هنرمندان، تشــویق 
ســرمایه گذاران، ایجاد قوانین ســاده و اختصاص بودجۀ مســتقیم برای توســعۀ موســیقی 

نیــز ازجملــه ایــن اقدامــات اســت. شــیوه های حمایتی دیگــر عبارت انــد از:
اختصــاص منابــع مســتقیم توســط دولــت بــه وزارت فرهنــگ و گردشــگری • 

به منظــور ســرمایه گذاری در زمینــۀ موســیقی
1. Catalyst
2. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents /2015/ 20151110_
report_turkey.pdf
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اختصــاص یــک درصــد از مالیــات صاحبــان امــالک در کشــور بــه حفــظ • 
میــراث فرهنگــی همــان منطقــه

اعطــای جوایــز اعتبــاری و مشــوق ها بــرای حمایــت از هنرمنــدان توســط • 
وزارت فرهنــگ و گردشــگری

اجرای برنامه هایی برای ترویج سرمایه گذاری فرهنگ• 
در نتیجــۀ اجــرای ایــن سیاســت ها، بــه اســتناد گــزارِش شــرکت Music Ally کــه 
ناظــر بــر وضعیــت صنعــت موســیقی در کشورهاســت، در ســال ٢٠١٧، رشــد پخــش 
موســیقی آنالیــن در ترکیــه از همــۀ کشــورهای اروپــا بیشــتر بــوده اســت. ایــن افزایــش 
٩۶/۴ درصــد بــوده، درحالی کــه اتریــش بــا رشــد ۶۴ درصــدی در رتبــۀ بعــدی قــرار 
ــد ٣١/٧ درصــدی و در  ــال ٢٠١٧ رش ــه در س ــیقی ترکی ــت موس ــد صنع دارد. درآم
ســال ٢٠١۶ رشــد ٢۵/٨ درصــدی را تجربــه کــرده اســت. بیشــتر ایــن درآمــد حاصــل 
از پخــش اشــتراکی آنالیــن موســیقی در پلتفرم هــای قانونــی بــوده اســت. ایــن درآمــد 
در ســال ٢٠١۶، ١١/۴۶ میلیــون دالر و در ســال ٢٠١٧، ٢٣/۴۶ میلیــون دالر بــوده 
اســت. مجمــوع درآمــد ترکیــه از پخــش آنالیــن موســیقی بــه ٣٠/٣٧ میلیــون دالر در 
ــرای ایــن  ــه ای ب ســال ٢٠١٧ رســیده اســت. پیش بینــی ســازمان نشــر موســیقی ترکی

.(Music Ally, 2019) بــازار رشــد ٢۵ درصــدی در ســال ٢٠١٨ اســت

تحلیل تطبیقی سیاست های فرهنگی ایران و نمونه ها ی مورد بررسی

در یــک نــگاه کلــی، بــرای مقایســۀ سیاســت های کشــور مــا بــا ســایر کشــورهای جهــان 
سیاســتی ایــن عرصــه ســخن گفــت. در همــۀ کشــورهای  بایــد از تفــاوت در منطــق ِ
جهــان کــه عضــوی از صنعــت بــزرگ موســیقی جهــان هســتند، سیاســت فرهنگــی 
عرصــۀ موســیقی در حمایــت از آثــار کالســیک، ســنتی و غیراقتصــادی از یک ســو و 
از ســوی دیگــر در عرصــۀ موســیقی پــاپ و انــواع دیگــر موســیقِی درآمــدزا، بــه کســبِ 
ســهم جهانــی در رقابــت بــا ســایر کشــورها می اندیشــند. در قیــاس بــا چنیــن منطقــی، 

عرصــۀ موســیقی ایــران راهــی بســیار متفــاوت را طــی می کنــد.
سیاســت های کلــی موســیقیایی در کشــورهای جهــان در طیفــی از دیــدگاه 
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اقتصــادی صــرف بــه آن و دیــدگاه حمایــت از میــراث موســیقیایی پیشــینیان، بــاارزش 
و یــا نوآورانــه کــه لزومــاً ســودده نیســتند گســترده شــده اند. بــر اســاس ایــن جایــگاه، 
کشــورهای اروپایــی باتوجه بــه درآمــد بــاالی خــود از صنعــت موســیقی بــه موضــوع 
اشــاعه، آمــوزش و ترویــج و حمایــت از اســتعدادهای خــالق و نوپدیــد توجه بیشــتری 
نشــان می دهنــد و کشــورهای درحال توســعه، ماننــد ترکیــه، ســرمایه گذاری بیشــتری 
ــز  ــی نی ــی متنوع ــای حمایت ــه برنامه ه ــد، اگرچ ــدزا انجــام می  دهن ــر موســیقی درآم ب
بــرای بخش هــای غیراقتصــادی، آموزشــی و نوآورانــه دارنــد. در ســه حــوزۀ مشــخص، 
تفــاوت سیاســت های فرهنگــی در زمینــۀ موســیقی به وضــوح قابــل مشــاهده  اســت:

سیاست های اقتصادی

برخــالف نمونه هــای مــورد بررســی در ســایر کشــورهای جهــان کــه منافــع اقتصــادی 
زیــادی از جایــگاه موســیقی نصیــب خــود می کننــد، فرصت هــای شــغلی بســیاری را 
ایجــاد کــرده و سیاســت های ســند موســیقی خــود را در راســتای توســعۀ اقتصــادی 
ــی اقتصــادی  ــگاه صنعــت و درآمدزای ــران، جای ــد؛ در ای ــم کرده ان ــن بخــش تنظی ای
موســیقی به خوبــی درک نشــده  اســت. درحالی کــه در کشــورهای پیشــرو، صنعــت 
ــران، مخاطــرات  ــد، در ای ــن می کن ــی دولــت را تأمی ــع مال موســیقی بخشــی از مناب
ــع از رشــد ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی  ــی مان ــی و سیاســت های کنترل حقوق
در آن شــده  اســت و ایــن بخــش همچنــان چشــم بــه راه کمک هــای دولتــی اســت. 
ــایر  ــه س ــبت ب ــی نس ــزی را حت ــدار ناچی ــز مق ــی نی ــۀ بخــش دولت ــن بودج همچنی
انجام شــده  بررســی های  دربرمی گیــرد.  فرهنــگ  بخــش  در  دولتــی  هزینه هــای 
ــه  ــت ب ــگاه دول ــه اساســاً ن ــاالن حــوزۀ موســیقی نشــان می دهــد ک ــات فع و تجربی
موضــوع حمایــت از موســیقی تنهــا بــه اعطــای مجوزهــا محــدود می شــود و برنامــۀ 
ــرای حمایــت، ســرمایه گذاری و بهــره وری اقتصــادی متصــور نیســت. اقتصــادی ب

سیاست های حقوقی

قوانیــن جــاری در کشــورهای مــورد بررســی در موضــوع حــق مؤلــف بــا اســتناد بــه 
دیــدگاه حمایــت صنفــی و اخالقــی از هنرمنــدان صــورت می گیــرد و بــا جدیــت دنبــال 



 سیاست موسیقی در ایران

 ١٣

ــیقی  ــت موس ــون صنع ــی پیرام ــائل حقوق ــا، مس ــور م ــه در کش ــود، درحالی ک می ش
کشــور مربــوط بــه منع هــای موجــود در زمینــۀ اعطــای مجوزهــا بــوده و بــا رویکــرد 
کنترلــی اقــدام بــه محدودســازی می شــود. درعین حــال حقــوق مکتســبۀ هنرمنــدان و 
مؤلفــان آثــار موســیقی تقریبــاً از هیــچ پشــتوانۀ قضایــی برخــوردار نیســت. درحالی که 
صداوســیما به عنــوان بزرگ تریــن نهــاد نقض کننــدۀ ایــن حقــوق قلمــداد می شــود و 
هیــچ نهــاد قضایــی متعــرض ایــن نقــض گســتردۀ حقــوق افــراد نمی شــود. در چنیــن 
شــرایطی بدیهــی اســت کــه ســایر فضاهــای نشــر، ماننــد ســایت های اینترنتــی کــه کمتر 

امــکان نظــارت بــر آن هــا وجــود دارد، تعهــدی بــرای خــود قائــل نیســتند.

حضور در عرصۀ بین المللی

در اســناد مــورد بررســی در کشــورهای انگلیــس، فرانســه و ترکیه، حضــور در جایگاه 
بین المللــی، کســب ســهم از بازارهــای جهانــی و انتقــال تجربیــات بین المللــی 
به عنــوان مبنــای توســعۀ ایــن صنعــت در نظــر گرفتــه می شــود، درحالی کــه در کشــور 
ــای شــرعی،  ــه و وجــود منع ه ــرش عناصــر فرهنگــی بیگان ــدم پذی ــل ع ــه دلی ــا ب م
ارتبــاط بین المللــی در عرصــۀ موســیقی تنهــا بــه اجــرای کنســرت های غالبــاً یــا تمامــاً 
پــاپ خارجــی محــدود می شــود. برخــی پلتفرم هــای خصوصــی نیــز آثــار موســیقی 
ایرانــی را در جهــان منتشــر کــرده و بــه فــروش می رســانند کــه ســهم ناچیــز و نزدیــک 

بــه صفــر در عرصــۀ صنعــت موســیقی جهانــی را بــه خــود اختصــاص می دهنــد.

دو رویداد سال ١٣٩٨ و توصیف وضعیت موسیقی کشور
در مصاحبه با برخی از اهالی شــاخص موســیقی ایران از آنان پرســیده شــده ســال گذشــته را 
در عرصــۀ موســیقی چگونــه بــه یــاد می آورنــد و این جمله مطلع ســخنان اکثریت  آن هــا بود: 
«ســال ١٣٩٨ در عرصــۀ موســیقی کشــور به ماننــد ســایر ســال های گذشــته بــود، وضعیــت 
بــد اســت و اصالحــی هــم در آن قابــل تصــور نیســت». ایــن گــزاره عصــارۀ آسیب شناســی 
وضعیــت موســیقی اســت کــه بــر اســاس رویدادهــای شــاخص یک ســال صــورت می گیرد.
روندهــای جــاری در حــوزۀ موســیقی کشــور در حوزه هــای اقتصــاد، آمــوزش، 
ســازمان ها و نهادهــای سیاســت گذاری موســیقی، مصــرف موســیقی و فقه و موســیقی 
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در ایــن گــزارش بــا بررســی دو نمونــۀ مــوردْی مطــرح می شــود. ازآنجایی کــه بــر اســاس 
ایدۀ امتداد روندهای موجود، تغییر ملموســی در سیاســت های موســیقی کشــور شــاهد 
توصیــف روندهایــی قــرار داده ایــم که  نبوده ایــم، دو رویــداد شــاخص ســال ٩٨ را محــور ِ
وقــوع ایــن رویدادهــا را موجــب شــده اند. بدین ترتیــب در بررســی موضــوع الیحۀ ســهم 
دولــت از اجراهــای صحنــه ای موســیقی، روندهــای مربــوط بــه ســاختار تصمیم گیــری 
و سیاســت گذاری در نهادهــای مســئول موســیقی کشــور و وضعیــت اقتصــاد موســیقی 
ــر آهنــگ ساســی مانکــن در  ــی فراگی ــدۀ همخوان توصیــف شــده اند و در بررســی پدی
مــدارس کشــور، وضعیــت آمــوزش همگانــی موســیقی، ســواد موســیقیایی و تأثیــرات 
فرهنگــی آن بررســی  شــده و روندهــای موجــود مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت. علــل 

ِبنیادیــن روندهــای موجــود نیــز در بخــش جداگانــه ای مــورد مالحظــه قــرار می گیــرد.

حواشی پیرامون قانون اخذ مالیات از اجراهای صحنه ای

ــان بررســی بودجــۀ  ــدگان مجلــس شــورای اســالمی در جری ۴ اســفند ١٣٩٧، نماین
ســال ٩٨ کل کشــور، بــا بنــد (م) تبصــرۀ ٩ مــاده واحــدۀ ایــن الیحــه موافقــت کردنــد. 
 بــر اســاس بنــد الحاقــی م تبصــره ٩ مــاده واحــدۀ الیحــۀ بودجــۀ ســال ٩٨ کل کشــور، 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مکلــف اســت ١٠  درصــد بهــای بلیــت اجرا هــای 
صحنــه ای (کنســرت) در تهــران و کالن شــهر ها را اخــذ و بــه  حســاب درآمــد 
ــد حاصــل از محــل  ــادل درآم ــد. مع ــز کن ــور واری ــه داری کل کش ــزد خزان ــی ن عموم
ــر،  ــري، تعمي ــاي فرهنگــي و هن ــه ســامان دهي فعاليت ه ــوط ب ــه اي مرب رديــف هزين
ــز اســتان  ــر از مراك ــري شهرســتان ها غي ــاي فرهنگــي و هن ــز و ادارۀ مجتمع ه تجهي
اختصــاص مي يابــد. ایــن مصوبــه بــه پرچالش تریــن رویــداد ســال ١٣٩٨ تبدیــل شــد 
کــه درعینِ حــال نمایــی از رابطــۀ دولــت بــا بخــش موســیقی را نیــز ترســیم می کنــد. 
بررســی ابعــاد مختلــف ایــن رویــداد بــه معنــای بررســی آســیب های معتنابــه آن اســت:

نارسایی ارتباط و نمایندگی میان دولت و نخبگان

ــده و ناشــر  مدتــی پــس از تصویــب قانــون مذکــور، امیرعبــاس ستایشــگر، تهیه کنن
ــد شــیوۀ  ــه نق ــگ و ارشــاد اســالمی ب ــر فرهن ــه وزی ــه ای خطــاب ب موســیقی، در نام
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مدیریــت و تعامــل او بــا اهالــی موســیقی پرداخــت.١ در ایــن نامــه، او از نقــش دولــت 
در تصویــب ایــن الیحــه بــدون آنکــه درمــورد تأثیــرات آن بــا ذی نفعــان مشــورت شــده 
ــه عــزم مدیــران بــرای اجــرای ایــن الیحــه  باشــد و درمــورد انتصاباتــی کــه مربــوط ب
باوجــود مخالفت هــای فــراوان بــود ســخن می گویــد. ایــن نامــه نشــانه های بســیاری 

در توصیــف رابطــۀ نظــام حکمرانــی بــا نخبــگان و ذی نفعــان ایــن حــوزه دارد.
ــه حــذف  ــدی بوروکراتیــک و سیاســی ب در طــی دهه هــای گذشــته، دولــت در فراین
ذی نفعــان حــوزۀ موســیقی از فرایندهــای تصمیم گیــری و تصمیم ســازی پرداخته اســت. 
تقــی زادگان، در مصاحبــه بــا نخبــگان، دغدغه هــای آنــان را این گونــه جمع بنــدی می کنــد:

مشکِل بارز در بخِش غیردولتی در سازمان دهِی نمایندگی اهالی 
معتقدند  برخی  است.  خصوصی  و  دولتی  بخش  در  موسیقی 
غیر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  موسیقی  شوراهای 
این  در  متمادی  سال های  ثابتی که  افراد  و  است  دموکراتیک 
شوراها هستند نمایندگان تنها بخشی از اهالی موسیقی اند. این 
مسئله به تصمیم گیری های غیر کارشناسی در شوراها نیز منجر 
موسیقِی  تخصِص  شخصی که  فرضاً  دلیل که  این  به  می شود، 
کالسیک دارد دربارۀ شعر و موسیقِی پاپ نیز اعمال نظر می کند. 
خانۀ  در  هست.  نیز  غیردولتی  بخش  در  بوروکراتیک  مشکالت 
موسیقی اگرچه سازوکارِ انتخابات برای تعیین مدیرانِ خانه به 
کار گرفته می شود، اما ظاهراً فراوانِی باالی اعضای غیرحرفه ای 
در بدنۀ سازمان و احتماًال دشواری شرکت در انتخابات توسط 

١. در بخشی از این نامه، این گونه آمده است: «آقای دکتر صالحی، آیا خبر دارید که این الیحه را خود وزارت ارشاد 
به مجلس برده تا از کنسرت ها پول بگیرد و در مناطق محروم هزینه کند؟ آیا خبر دارید کمیسیون فرهنگی با این 
موضوع مخالف بوده و با پافشاری وزارت ارشاد این طرح در کمیسیون تلفیق رأی آورده؟ آیا خبر دارید در درون 
وزارت ارشاد دودستگِی بی تعادلی وجود دارد که تکلیف کار بدون آیین نامه هنوز سرگردان است؟ آیا خبر دارید که 
مدیرکل دفتر موسیقی (تنها مخالف این طرح در دولت) مجبور به استعفا شده است؟ مدیرکلی که با پافشاری معاون 
هنری منصوبتان و با مخالفت اکثر ناشران موسیقی به میدان آمد اما امروز (بعد از یک سال) به خاطر فشارهای 
مدیریتی دست از حمایت او برداشته اید و یک مدیر را قربانی معاونت هنری می کنید. می خواهند تنها مدیری که 
با این موضوع مرتبط و مخالف است را از گردونه خارج کنند که بدون مانع کار را پیش ببرند. معاونینتان حتی به 

مدیران کل خود رحم نمی کنند چه رسد به ما» (خبرگزاری ایلنا، ١٣٩٨٫٢٫٣٠)، قابل دسترس در:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-765395
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شده  آن  از  مانع  تهران  از  غیر  استان های کشور  مقیم  اعضای 
است که این خانه کانونی برای اکثریت «اهالِی حرفه ای» موسیقی 
باشد. درنتیجۀ آن، گردش نخبگانی که می تواند در یک سازمان 
دموکراتیک رخ دهد در این سازمان دچار مشکل است. البته شاید 
برخی مشکالت در بخش غیردولتی ریشه در بخش دولتی داشته 

باشند (تقی  زادگان و دیگران، ١٣٩٩: ٣٩).
 بــا گذشــت زمــان و عــدم اصــالح یــا تغییــر جــدی در مســیر مشــارکت نخبــگان در 
حــوزۀ سیاســت گذاری، شــاهد برآمــدن قانونــی هســتیم کــه موجــب خشــم و اعتــراض 
زیــادی از ســوی ایــن نخبــگان نــه فقــط به الیحۀ مذکور که به کل ســاختار دفتر موســیقی 
می شــود و درنهایــت اجــرای ایــن قانــون را بــا مشــکالت گســترده مواجــه می کنــد. ایــن 
نحــوۀ تصمیم گیــری و مشــکالت پدیدآمــده را می تــوان بــه کل نظــام سیاســت گذاری 
موســیقی تعمیــم داد. ایــن نظــام موفــق نشــده تــا کنــون در مــوارد مهمــی کــه نیــاز بــه 
شــفافیت و تعییــن تکلیــف جــدی دارنــد ماننــد چندگانگی حاکمیتــی در اعطــای مجوز 
و اجــازۀ اجــرای نهایــی یــا تعییــن شــاخص های تمایــز غنــا از موســیقی نــزد مقامــات 
ــه ای  ــد. در ایــن حــال، صــرف وقــت و انــرژی بــرای مصوب عالــی موفقیتــی کســب کن
قانونــی کــه نیــاز واقعــی نخبــگان موســیقی در آن منظور نمی شــود نشــان دهندۀ نارســایی 
جــدی در ارتبــاط میــان سیاســت گذاران و نخبــگان در نظــام حکمرانی موســیقی اســت.

حمایت غیرتخصصی از موسیقی

نماینــدگان مجلــس١ و دولــت در دفــاع از تصویــب الیحــۀ ده  درصــد بهــای بلیــت 

١. احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در مورد دالیل موافقت مجلس با این قانون 
می گوید: «بر اساس این بند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است ١٠ درصد بهای بلیت اجراهای صحنه ای 
(کنسرت) در تهران و کالن شهرها را دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. این 
پیشنهاد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با نظرخواهی از اهالی موسیقی ارائه شد و مقاصد هزینه ای دارد 
که به توسعه فرهنگ و هنر این مرز و بوم کمک می کند. بر اساس بخش هزینه ای همین بند الحاقی مقرر است درآمد 
ناشی از این محل برای ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع های فرهنگی و هنری 
شهرستان ها غیر از مراکز استان ها اختصاص یابد. با این تصمیم از حداقل آورده در حوزه موسیقی حداکثر عایدی 
در این حوزه حاصل خواهد شد، وی اضافه کرد: ١٠ درصد کسر شده از بهای بلیت اجراهای صحنه ای (کنسرت) 
در عمل چیزی نخواهد بود ولی وقتی این رقم در خزانه داری کل کشور تجمیع و در محلی هزینه شود، اثر خود را 
نشان می دهد. مجلس می توانست برای توسعه فرهنگی و هنری تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع های فرهنگی و هنری 
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اجرا هــای صحنــه ای گفته انــد کــه ایــن امــر در جهــت حمایــت از صنعــت موســیقی 
در بخش هایــی کــه نیــاز بیشــتری بــه حمایــت دارنــد تصویــب  شــده اســت.

ــاز  ــرح از نی ــن ط ــاع از ای ــز در دف ــالمی نی ــاد اس ــگ و ارش ــئوالن وزارت فرهن مس
بــه بودجــه بــرای حمایــت از هنرمنــدان شهرســتان های غیــر از مراکــز اســتان ها در 
سراســر کشــور گفتنــد و تأکیــد کردنــد کــه ایــن بودجــه بــه امــور جــاری وزارتخانــه 

تخصیــص نخواهــد یافــت.١
ــاالن  ــم ســهم فع ــه آن ه ــن بودج ــی تأمی ــئوالن دولت ــه مس مشــکل اینجاســت ک
ــد  ــرای حمایــت از موســیقی شــهرهای دور از مرکــز مطــرح می کنن ایــن حــوزه را ب
درحالی کــه اهالــی موســیقی ایــن ایــده و راهــکار مدنظــر را غیرتخصصــی می داننــد 
و بــر ایــن باورنــد کــه حتــی در صــورت تحقــق ایــن امــر، چنیــن حمایتــی از موســیقی 
کشــور کمکــی بــه ایــن حــوزه نکــرده و حتــی می توانــد موجــب آســیب های بیشــتری 
نیــز شــود، زیــرا اساســاً عرصۀ درآمــدزا و غیر درآمــدزای موســیقی را نمی توان منطبق 
جغرافیایــی آن در تهــران و شهرســتان دانســت و بیــش از ایــن، تقســیم  بــر موقعیــت ِ
ــوع سیاســت گذاری  ــن ن ــوع موســیقی اســت. ای ــر ن ــی ب ــی تقســیمی مبتن جغرافیای
مشــخصاً غیرتخصصــی اســت و نشــان از آســیبی جــدی در حــوزۀ موســیقی دارد و 
آن هــم عــدم پشــتوانۀ تخصصــی از نظــر دانــش و تجربــه  درمــورد تصمیمــات مهــم و 

شهرستان ها دو اقدام انجام دهد یا از محل سود شرکت ها درصدی برای این مهم در نظر گیرد که تجربه چندین 
ساله ما در بودجه نویسی حاکی از این است که این درآمد محقق نشده و تخصیص پیدا نمی کند به همین دلیل به این 
پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون تلفیق بودجه رأی مثبت داده شد. در صورت اجرای درست این قانون از 
سوی مجری تعیین شده در قانون یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اهالی موسیقی نخستین گروهی خواهند بود 

که از اجرای این تبصره قانونی دفاع خواهند کرد» (خبرگزاری خانه ملت، ۵/١٣٩٧/١٢).
www.icana.ir/Fa/News/419250

١. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: «پس از تصویب 
این قانون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی و همچنین بعد از آن در جلسه ای که با شرکت های کنسرت گذار 
برگزار شد توضیحات کافی را بیان کردم و گفته ام که این مصوبه در راستای حمایت از هنرمندان شهرستان های غیر 
از مراکز استان در سراسر کشور است و این درآمد به هیچ وجه برای حقوق و مزایای کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و تجهیزات اداری و... هزینه نخواهد شد و کل این مبلغ، حدود یک تا دو درصد، اعتبار وزارتخانه است 
و لذا وزارتخانه جهت امور جاری و فعالیت های متداول خود نیازی به این مبلغ ندارد بلکه فقط در جهت حمایت 

از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر شهرستان ها است» (خبرگزاری برنا، ١٣٩٨٫۴٫۵):
https://www.borna.news/fa/tiny/news-862956
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تأثیرگــذاری اســت کــه در ایــن حــوزه گرفتــه می شــوند و بــه همیــن دلیــل، نه تنهــا در 
نواحــی، ســننی و کالســیک نبــوده  اســت، کــه علی رغــم  جهــت حمایــت از موســیقی ِ
صــرف بودجه هایــی در ایــن زمینــه، باگذشــت زمــان بــه نابــودی ایــن انــواع ِ موســیقی 
از یک ســو و جذابیــتِ ســرمایه گذاری در موســیقی پــاپ (کــه خــود آســیب جــدی 

دیگــری بــرای موســیقی کشــور اســت) منجــر می شــود.

علیه مصرفِ ارزان و همگانی موسیقی در سالن های اجرا

برخــی مســئوالن دولتــی و غیردولتــی عــدم همگانــی بــودن مصــرف موســیقی 
صحنــه ای و اختصــاص آن بــه طبقــۀ متمــول را دلیلــی بــرای عــدم حساســیت جامعــه 
ــی آن را  ــا گران ــق ب ــل و تطبی ــتانۀ تحم ــن رو، آس ــد و ازای ــران شــدن آن می دانن ــه گ ب
بــاال می داننــد.١ ایــن تحلیــل صرفــاً اقتصــادی امــا بــه نظــر برخــی دیگــر بــه حــذف 
گروه هــای بــا درآمــد متوســط و کمتــر می انجامــد کــه بودجــۀ شــرکت در کنســرت ها 
را به ســختی تأمیــن می کننــد و از ســوی دیگــر، ایــن ایــده مخالــف ایــدۀ هنــر بــرای 
همــه و کنســرت های ارزان بــرای مصــرف اکثریــت جامعــه اســت.٢ در ایــن مناقشــه، 
دو آســیب اصلــی اقتصــاد موســیقی کشــور را می تــوان بدیــن شــرح شناســایی کــرد:

عــدم تعهــد دولــت بــه مصــرف موســیقی باکیفیت به  صــورت همگانــی و تالش 
بــرای درآمدزایــی از نــوع خــاص موســیقی درآمــدزا (موســیقی پــاپ و تلفیقــی) کــه 
اسالمی: «معموًال  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استان های  و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون  کاراندیش،  علی اصغر   .١
جامعه  متمول  افراد  از  می کنند  خریداری  را  بلیت های گران قیمت کنسرت ها  و کسانی که  برگزارکنندگان کنسرت 
هستند، بنابراین درصد بسیار کمی از افراد جامعه مخاطب کنسرت های موسیقی اند، لذا واریز این ١٠ درصد نه 

فشار به مصرف کننده ها و خریدار بلیت هاست و نه برگزار کنندگان کنسرت» (علی نعیمی، ١٣٩٨).

٢. محمد معتمدی، خواننده: «نرخ باالی بلیت کنسرت در ایران سال هاست مورد انتقاد و اعتراض مخاطبان این 
هنر بوده و است؛ مخاطبانی که به این هزینه هنگفت عادت نکرده اند و برایشان سیر صعودی و باال رفتن روزانۀ 
نرخ بلیت های کنسرت ها به یک کابوس همیشگی بدل شده است؛ نرخ هایی که با خدمات ارائه شده تناسب ندارد و 
امتیاز خاص آن فقط صدا و تصویر زندۀ خواننده است. اگرچه در برخی کنسرت ها فاصلۀ تماشاگر با صحنۀ اصلی 
کنسرت آن چنان زیاد و زاویه دار است که صدا و تصویر را باید از مانیتور دید و تماشای کنسرت برای آن  دسته از 
مخاطبان این کنسرت ها با تماشای آلبوم های موسیقی خوانندگان تفاوتی ندارد. این موضوع یکی دیگر از مشکالت 
اصلی مخاطبان کنسرت هاست... مدت هاست در تالش بودیم تا با طرحی به نام هنر برای همه بهای بلیت کنسرت را 
به پایین ترین حد ممکن برسانیم تا بخش کم درآمد جامعه توان رفتن به کنسرت های خوب را پیدا کنند که هم دلشان 
شاد شود و هم پدیدۀ شوم تبعیض کم رنگ تر شود، ولی شنیدم نمایندگان محترم مجلس قانونی تصویب کرده اند که 

عملکرد معکوس دارد، یعنی بهای بلیت کنسرت ها را افزایش می دهد» (همان).
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ــده و از ســوی  ــی در مصــرف موســیقی انجامی ــه ایجــاد شــکاف طبقات درنهایــت ب
دیگــر، حمایــت از ســایر انــواع موســیقی غیــر درآمــدزا و بــه لحاظ فرهنگــی بااهمیت 

ماننــد موســیقی ســنتی، نواحــی و کالســیک را بــال موضــوع می ســازد.
ــرای رشــد صنعــت موســیقی در کشــور کــه  فقــدان زیرســاخت های مناســب ب
ــه ســایر بخش هــای فرهنگــی در عرصــۀ  ــا سیاســت گذاری مناســب ب آن ب ثمــرات ِ

ــد. موســیقی و ســایر سیاســت های فرهنگــی کشــور رســوخ یاب
تقی زادگان و همکارانش به تفصیل به ابعاد موضوع دوم پرداخته اند:

«ســالن های کنســرت در تهــران معــدود و در بســیاری از شــهرهای بــزرگ کشــور 
ناموجــود اســت. ازایــن رو کنســرت در ایــن شــهرها در ســالن های چندمنظــوره برگزار 
می شــود. همچنیــن بســیاری ســالن های مناســبِ کنســرت در تهــران کــه متعلــق بــه 
ســازمان های دولتــی و عمومی انــد در اختیــار کنســرت گذارها قــرار نمی گیرنــد. 
ــای  ــه روی گروه ه ــه ب ــالی اســت ک ــد س ــز چن ــران نی ــراهای ته ــالن های فرهنگس س
موســیقی بســته شــده یــا به نــدرت بــه کنســرت ها داده می شــوند. گذشــته از این هــا، 
تجهیــزات صوتــِی بیشــتر ســالن ها کهنــه و کم کیفیــت اســت و بــا همــۀ این هــا 
اجاره بهــای ســالن ها باالســت. به حدی کــه گفتــه می شــود اجاره بهــای ســالن در 
ایــران حــدود دو برابــر آمریــکا و اروپاســت» (تقــی  زادگان و دیگــران، ١٣٩٩: ۴٣).
همچنیــن عــدم اســتفاده از ســالن های در اختیــار برخــی ســازمان های دولتــی و 
عمومــی در تهــران و شــهرهای دیگــر نیــز به عنــوان یکــی از عوامــل کمبــود و گرانــی 

ســالن برشــمرده می شــود:
مثًال وزارت نفت، دانشگاه تهران، حوزۀ هنری و شهرداری تهران 
سالن هایی مناسبِ کنسرت دارند که به بازار کنسرت عرضه نمی کنند. 
در این میان، تصمیم شهرداری تهران مبنی بر خارج کردن سالن های 
عرضۀ  شدنِ  محدود  بر  زیادی  تأثیر  بازار  از  فرهنگسراها  ُپرشمارِ 
موسیقِی زنده در این شهر داشته است. شهرداری تهران از ابتدای 
دهۀ ١٣٧٠ شروع به ساخت فرهنگسراهایی در نقاط مختلف تهران 
کرده بود. فرهنگسرای بهمن که در ابتدای دهۀ ١٣٧٠ در جنوب تهران 
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ساخته شد شروع و نقطۀ عطفی در توسعۀ حلقۀ مخاطبان موسیقی 
زنده بود. سپس در همان نیمۀ نخست دهۀ هفتاد فرهنگسرای خاوران 
در جنوب شرقی تهران احداث شد. این فرهنگسرا نیز تا سال ها محلی 
بود برای اجراهای صحنه ای ارزان قیمت. ساخت فرهنگسراها در تهران 
طی دو دهه امکانات فیزیکی این شهر را برای اجرای کنسرت ها افزایش 
داد، اما از سال ١٣٨٩ سالن های متعلق به شهرداری کمتر در اختیار 

گروه های موسیقی قرار می گیرد (آزاده فر، ١٣٩٠: ٣٧٢).
درمــورد اجاره بهــای ســالن های اجــرای موســیقی بــه دو مســئلۀ اصلــی می تــوان 
اشــاره کــرد: اول اینکــه، اجاره بهــای ســالن ها حتــی در مقایســه بــا قیمت هــای 

جهانــی بســیار گــران اســت (تقــی  زادگان و دیگــران، ١٣٩٩: ۴٢).
ــی  ــر شــفاف و رانت ــه  صــورت غی ــن ســالن های کــم و محــدود ب دوم اینکــه، همی
ــر  ــر نظ ــران زی ــیقی در ته ــالن های موس ــد. «س ــرار می گیرن ــا ق ــار تهیه کننده ه در اختی
نهادهــای مختلــف اداره می شــوند و بخــش خصوصــی هیــچ دخالتــی در آن نــدارد. بــه 
همیــن دلیــل و باتوجه بــه کمبــود ســالن اســتاندارد اجــرای زنــده در پایتخــت و فضــای 
ــدگان کنســرت  ــا برخــی تهیه کننده هــا و برگزارکنن ــا ب مونوپــل برخــی ســالن ها کــه تنه
همــکاری دارنــد، تعرفــۀ قیمــت  ســالن ها بــه شــکل قابل توجهــی گــران اســت».١ گــران 
بــودن اجاره بهــای ســالن های کنســرت و عــدم حمایت هــای مالــی از هنرمنــدان و 
تهیه کننــدگان در بخش هــای غیرســودده هــم ایــن اجراهــا را بــه خودتنظیم گــری بــازار 
ــوع مصــرف فرهنگــی را از  ــن ن ــار می کاهــد و هــم ای ــه می دهــد و از کیفیــت آث حوال
دســترس عمــوم مــردم خــارج ســاخته و بیش ازپیش، خصلــت طبقاتی به آن می بخشــد.

ــۀ بیشــتر از یــک بخــش و تخصیــص آن  اخــذ هزین از ســوی دیگــر، سیاســت ِ
ــه  صــورت  ــوده و ب ــفاف نب ــدون و ش ــز م ــاری نی ــیقی غیرتج ــت از موس ــه حمای ب
ــه اثــرات پایــداری دارد،  مــوردی اعمــال می شــود. بدین ترتیــب اگرچــه افزایــش هزین
ــرای  ــدار اســت. ب ــا اثربخشــی حمایت هــای موردنظــر و اعمــال آن مقطعــی و ناپای ام
مثــال در ســال ١٣٩٨، نامــه ای از ســوی مجمــع صنفــی تولیدکننــدگان آثــار موســیقی و 
شــنیداری منتشــر شــد کــه در آن بــه اجاره بهــای گــرانِ مرکــز همایش هــای بــرج میــالد 

1. https://www.farsnews.ir/news/13970203000595
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اشــاره و اعــالم شــد کــه اگــر مســئوالن بــرج میالد قیمت هــا را کاهــش ندهنــد، برگزاری 
ــد. مدیرعامــل ایــن مجموعــه در  ــم می کنن ــالد را تحری ــرج می کنســرت ها در ســالن ب
پاســخ، بــا بیــان اینکه موســیقی هنــر مردمی اســت و باید در دســترس عموم شــهروندان 
قــرار گیــرد، می گویــد تخفیف هایــی کــه پیــش از ایــن وجــود داشــته در حــال حاضــر بــه  
صــورت هدفمنــد صرفــاً در خدمــت موســیقی های کالســیک، فاخــر، اصیــل ایرانــی و 

برگزارکنندگانــی کــه نــگاه تجــاری بــه هنــر موســیقی ندارنــد قــرار می گیــرد.١

لغو قانون؛ آشفتگی سیاست گذاری

ــای  ــن عرصه ه ــی از مهم تری ــه یک آشــفتگی در سیاســت گذاری عرصــۀ موســیقی، ک
فرهنگــی کشــور اســت، در همــۀ ســال ها و دهه هــای گذشــته گریبان گیــر فعــاالن ایــن 
عرصــه بــوده اســت. در نمونــۀ رویــداد مــورد بررســی در ســال ١٣٩٨ کــه تعییــن ســهم 
و مالیــات بــرای دولــت از محــل برگــزاری کنســرت ها بــود، ایــن آشــفتگی به خوبــی 
آشــکار شــده اســت. ایــن آشــفتگی ها در مــوارد زیــر بــه  صــورت خالصــه آمــده اســت:

ایــدۀ دولــت در ایــن  بــاره بــه مجلــس ارائــه می شــود، امــا هم زمــان از ســوی بخــش 
ــرد، سیاســت گذاری در ایــن  ــه قــرار می گی خصوصــی و صنــف موســیقی مــورد حمل
زمینــه بــدون حضــور نماینــدگان صنفــی و چهره های مطــرح فرهنگی صــورت می گیرد.
چنیــن تصمیمی را بر عهــده نمی گیرد. مدیرکل  در درون دولــت، کســی مســئولیت ِ
دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در آن زمــان دربــارۀ تصویــب قانــون 
اخــذ ١٠ درصــد از اجراهــای صحنــه ای گفتــه بــود: «ایــن قانــون مصــوب مجلــس و 
الزم االجراســت و مــن در موقعیتــی نیســتم کــه دربــارۀ خــوب و بــد آن نظــر بدهــم؛ مــا 
فقــط در مقــام مجــری عمــل می کنیــم».٢ بدین ترتیــب، مســئولیت تصمیم گیــری از 

حیطــۀ مرتبــط آن در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ســلب می شــود.
ابهامــات اجرایــی راه را بــر ضمانــت اجــرا می بنــدد. هــدفِ طرْح کســب بخشــی از 
درآمــد بخــش خصوصــی بــوده  اســت، امــا ایــن افزایــش به ســرعت بــه مصرف کننــده 
منتقــل می شــود و مکانیســمی بــرای هدایــت ایــن امر پیش بینی نشــده اســت. همچنین 

1. https://www.irna.ir/news/83495223
2. https://www.isna.ir/news/98021407202/
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در ایــن طــرح بــرای تعییــن ١٠ درصــد، حالــت فــروش تمــام بلیت هــای هــر کنســرت 
ــادی هســتند کــه  ــد حــال آنکــه در حــال حاضــر کنســرت های زی را در نظــر گرفته ان
بلیت هایشــان به طــور کامــل بــه فــروش نمــی رود و حتــی بلیت هــای رایگانــی کــه در 

اختیــار نهادهــای دولتــی قــرار می گیرنــد از ایــن محاســبه کنــار گذاشــته نشــده اند.
ُبعــد حمایتــی سیاســت گذاری به طــور کامــل مســکوت می مانــد. اگرچــه هــدف 
از اجــرای ایــن سیاســْت حمایــت از موســیقی شــهرهای دیگــر به غیــر از مراکــز 
اســتان ها عنــوان شــده، امــا همچنــان کــه در بخشــی از همیــن گــزارش آمــده اســت، 
ایــن سیاســت در راهبردهــا و نتایــِج آن بــه تضعیــف هرچــه بیشــتر موســیقی نواحــی، 
کالســیک و ســنتی منجــر می شــود، زیــرا عمــًال امــکان برگــزاری کنســرت و کســب 

درآمــد از ایــن راه را بــرای ایــن بخــش از صنــف موســیقی غیرممکــن می ســازد.
ابهـام در نحـوۀ هزینه کـرد این درآمدها نیز بر افزایش ابهام و نارضایتی درمورد کلیت 
ایـن تصمیـم تأثیـری بسـزا داشـته اسـت. حتـی ایـن امر کـه درآمدِ کسب شـده به  حسـاب 
خزانه واریز شـده اسـت یا به  حسـاب ادارات ارشـاد اسـتان ها نیز بر کسـی معلوم نیسـت.

قانــون  ایــن  لغــو  در  فرهنگــی کشــور  عرصــۀ  بــرای  وضعیــت  ایــن  پیامــد 
آن  از  بیــش  و  غیردموکراتیــک  فراینــدی  بــا  سیاســت گذاری  می شــود،  متجلــی 
ــرمایۀ  ــانی، س ــع انس ــالف مناب ــه ات ــت ب ــده و غیرتخصصــی درنهای غیرکارشناسی ش
اجتماعــی و ســرمایۀ مالــی منجــر شــده و به سیاســتی نــاکارا و بــدون ضمانــت اجرایی 
ــون باعــث شــد ســرانجام در ســال ١٣٩٩  ــه ایــن قان می رســد. اعتراضــات متعــدد ب
ســازمان برنامــه و بودجــه قانــون ١٠ درصــد را از الیحــۀ بودجــۀ ســال ١٣٩٩ خــارج 

ــی می شــود. ــتباه معرف ــاً اش ــدی اساس ــی فراین ــۀ نتیجــۀ نهای ــر به منزل ــن ام ــد؛ ای کن
ــن سیاســت  ــد حاصــل از ای ــه مشــخص نیســت درآم ــی اســت ک ــن در حال ای
در ســال ١٣٩٨ چــه میــزان بــوده، در کجــا هزینــه شــده اســت و در آن ســوی دیگــر، 
پیامدهــای اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی آن بــرای صنعــت موســیقی کشــور چــه 
بــوده و مســئولیت ایــن خســارت ها بــا کــدام نهــاد و ارگانــی اســت. مشــخص نیســت 
چــه اصالحاتــی مــورد نیــاز اســت تــا تکــرار دوبــارۀ ایــن فراینــد (کــه در ایــن حــوزه 
اولیــن هــم نبــوده اســت) بــه روالــی جــاری و بــدون پیامد بــرای مســببان آن بدل نشــود.
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همخوانی آهنگ ساسی مانکن در مدارس

در سـال ١٣٩٨ همخوانـی دانش آمـوزان مـدارس بـا آهنگـی از ساسـی مانکن به سـرعت به 
مسـئلۀ فرهنگی روز کشـور تبدیل شـد و واکنش های بسـیاری را برانگیخت. این آهنگ، 
جدا از اینکه هرگز از نهادهای رسمی مجوزی دریافت نکرده است، دارای محتوای کالمی 
نامناسـبی به ویـژه بـرای کـودکان نیز هسـت و چنین عزمـی در میـان دانش آمـوزان و بعضاً 

معلمـان و مربیـان بـرای همخوانـی بـا آن تنها به دلیل ریتم تنـد و موزون آن بوده اسـت.
فراگیــر شــدن همخوانــی ایــن آهنــگ در یکــی از رســمی ترین نهادهــای دولتــی، کــه 
آموزشــی و فرهنگــی آن تحــت نظــارت شــدید اســت، به عنــوان یــک دال مهــم  ویژگــی  ِ
در بســتر بزرگ تــری از فضــای فرهنگــی و رســانه ای جامعــه در عرصــۀ موســیقی معنــا 
می شــود. ابتــدا ویژگی هــای نشانه شــناختی ایــن رویــداد را مــرور کــرده و ســپس به علت ها 

و مدلول هــای آن بــرای توصیــف وضعیــت موســیقی از ُبعــد فرهنگــی پرداخته ایــم.
بــه گــزارش وزارت آموزش وپــرورش، تعــداد کل کلیپ هــا ١١ مــورد بــوده کــه از این 
تعــداد کلیــپ، ٧ مــورد مربــوط بــه مــدارس بــه ایــن ترتیــب بــوده اســت: ٢ مــورد شــهر 
تهــران، ٢ مــورد شهرســتان های تهــران (شــهرری و اسالمشــهر)، ١ مــورد خوزســتان، 
ــه  ــوط ب ــن یــک مــورد مرب ــی، همچنی ــدران، ١ مــورد در آذربایجــان غرب ١ مــورد مازن
مهدکــودک زیــر نظــر بهزیســتی و ســه مــورد در فضــای کالســی و بدون حضــور معلمان 
ــر ١١  ــل شناســایی نیســت. عــالوه ب ــه قاب ــوده ک ــوزان ب ــا حضــور دانش آم ــاً ب و صرف
مدرســۀ یادشــده، بــا راه انــدازی تلفــِن دریافــتِ گزارش هــای مردمــی، تعــداد ۶ مدرســه 

نیــز مرتکــب اقــدام مشــابه شــده  بودنــد ولــی کلیپــی از آن هــا منتشــر نشــده بــود.
انتشــار کلیپ هــای متعــدد مربــوط بــه رقــص دانش آمــوزان در فضــای مجــازی، 
کــه ویژگــی همــۀ آن هــا حضــور یــک موســیقی بــا ریتــم تنــد و متنــی غیراخالقــی و 
ــوده (آهنــگ جنتلمــن از ساســی مانکــن)،  ــدۀ مشــهور و غیرمجــاز پــاپ ب از خوانن

ــه واکنشــی عجیــب واداشــت. ــرورش را ب وزارت آموزش وپ
آنچــه اتفــاق افتــاده اساســاً مربــوط بــه حــوزۀ آموزش وپــرورش نمی شــود، چــرا کــه 
مــدارس را نمی تــوان به ســوی ســخت گیری بیشــتر پیــش بــرد و کنتــرل کامــل فضــای 
مــدارس غیرممکــن اســت، زیرا خشــونت بــر کــودکان را نمی تــوان روا داشــت. بنابراین 
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آنچــه در مــدارس روی داده لزومــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه بایــد آموزش وپــرورش بــه 
آن پاســخ دهــد، بلکــه مربــوط بــه حــوزۀ سیاســت های کالن فرهنگــی کشــور اســت و 
به جــای سیاســت های کنترلــی در مــدارس بایــد سیاســت های کلــی در زمینــۀ موســیقی، 
آمــوزش ســواد موســیقی و محدودیت هــای آن بازنگــری شــود. بایــد این نکتــه را در نظر 
داشــت کــه ایــن موســیقی از خانه هــا بــه مــدارس راه یافتــه اســت و ازایــن رو بایــد جامعــه 

را در پدیــدار شــدن ایــن رویــداد درک کــرد و هــم نقــش و هــم خشــمش را فهمیــد.
ــوان  ــه بی ســابقه ـــــ می توانســت به عن ــود و ن ــه غیرمنتظــره ب ــداد ‑ کــه ن ایــن روی
نقطــه عطفــی بــرای بازنگــری در سیاســت های کالن فرهنگــی کشــور در زمینۀ موســیقی 
معرفــی شــود. بــا اســتفاده از احســاس خطــر جمعــی کــه جامعــه نســبت بــه پیامدهــای 
شــیوع ایــن نــوع موســیقی و فحــوای غیراخالقــی در بین کــودکان خود پیدا کرده  اســت، 
می شــد نســبت بــه بازنگــری در سیاســتِ حــذف آمــوزش موســیقی از مــدارس هشــدار 
داد و ایــن فرصــت را بــرای اصــالح سیاســت های موجــود مغتنــم دانســت امــا این چنین 
نشــد. تغییراتــی کــه در سیســتم پویــا در پــی احســاس خطــر ایــن رویــداد انتظــار می رفت 
برنامه ریــزی بــرای بــاال بــردن ســواد موســیقیایی دانش آمــوزان و ترویــج موســیقی ایرانی 
بــود کــه جایــی بــرای ظهــور یک بــارۀ مصــرف موســیقی ســطح پاییــن بــه وجــود نیایــد.

از ایــن نقطــه بــه مســئلۀ شناسایی شــده در این گــزارش بازمی گردیم که چرا هشــدارهای 
فرهنگــی نســبت بــه موضــوع موســیقی امــکان شنیده شــدن نمی یابنــد و عزمــی بــرای تغییر 
شناســایی علت هــای  ایــن وضعیــت پدیــد نمی آیــد. پاســخ بــه ایــن پرســش را در بخــش ِ
ــه توصیــف وضعیــت  ــم داد. در اینجــا ب ــدوکاو قــرار خواهی وضعیــت موجــود مــورد کن

مصــرف و آمــوزش موســیقی می پردازیــم کــه رویــدادِ موردنظــر را پدیــد آورده اســت:

وضعیت مصرف موسیقی و تغییر ذائقۀ موسیقی در کشور

در پیمایـش ملـی مصـرف کاالهـای فرهنگـی که در سـال ١٣٩٨ انجام شـد از پاسـخ گویان 
پرسیده شد «موسیقی گوش می کنید؟». ٧٢/١ درصد جمعیت نمونه گفته اند که موسیقی 
گوش می دهند. ۴٠ درصد این جامعۀ آماری دو سـاعت و بیشـتر موسـیقی گوش می دهند 
و ٧۶ درصد آنان موسیقی را در خانه گوش می دهند. با کاهش سن و افزایش تحصیالت، 
منزلـت شـغلی و پایـگاه اقتصـادی افـراد، تعداد کسـانی که موسـیقی گوش می دهند بیشـتر 
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می شـود. مردان بیشـتر از زنان، دانش آموزان و دانشـجویان و سپس بیکاران بیشتر موسیقی 
گـوش می دهنـد و افـراد دارای درآمـد بدون کار کمتر از دیگر گروه های فعالیت از موسـیقی 

اسـتفاده می کنند (پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی، ١٣٩٨: ١٣۵).
 بــر اســاس ایــن آمــار، گــوش دادن بــه موســیقی علی رغــم محدودیت هــای 
موجــود فراگیــر و مردمــی بــوده اســت. پرســش از کیفیــت آثــاری کــه تولیــد و 
مصــرف می شــوند و پاســخ بــه آن دغدغــۀ جــدی صاحب نظــران ایــن حــوزه اســت.

نمودارهــای مقایســه ای زیــر تغییــرات شــاخص در بخــش تولیــد آثــار و اجراهای 
صحنــه ای را نمایــان می کننــد:

جدول ٣ ‑ مقایسۀ فراوانی مجوزهای صادرشده در بخش تک آهنگ به تفکیک گونۀ موسیقیایی

جمعسایرکودکتلفیقیمحلیکالسیکسنتیپاپسال

١٣٩٢‑‑‑‑‑‑‑

٩‑‑‑‑‑‑١٣٩٣٩

١٣٩۴٨٨۶١٩٩‑١٠٣

١٢٩۵٣٠٢۴۶١١٠٨‑۴٣٧١

١٣٩۶١٠٧٠۵١١٢‑٨١٠١١٢٨۶٨
منبع: داده های مأخوذ از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (تیرماه ١٣٩٩)

نمودار شمارۀ ١‑ مقایسۀ اجراهای صحنه ای در چهار گونۀ موسیقیایی در سال های ١٣٨٧، ١٣٨٨ و ١٣٨٩

منبع: آزاده فر (١٣٩٣: ١٠١)
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داده هــای مربــوط بــه مصــرف موســیقی، عــالوه بــر اینکه مصــرف باالی موســیقی 
آن‑ را تأییــد می کننــد،  در کشــور ‑ علی رغــم محدودیت هــای تولیــد و ترویــج ِ
ــه ایــن موضــوع  ــارۀ ذائقــۀ مصــرف دارنــد. توجــه ب همچنیــن اطالعــات مهمــی درب
اهمیــت دارد کــه موســیقی پــاپ در لغــت مخفــف کلمــۀ popular بــه معنــای 
محبــوب عمومیــت یافتــه اســت، لــذا ایــن واقعیــت کــه ایــن ژانــر موســیقی در همــۀ 
جهــان به عنــوان پرمخاطب تریــن گونــۀ موســیقی مطــرح شــود امــری معمــول و عــادی 
اســت، امــا آنچــه رواج بیــش  از حــد موســیقی پــاپ در ایــران را بــه ذائقــۀ موســیقی 
ــل  ــه دالی ــی عــدم حمایــت از موســیقی ب نســبت می دهــد نتیجــه ای اســت کــه در پ
ایدئولوژیــک حاصــل می شــود. در رویکــرد عــدم ترویــج موســیقی و یکســان انگاری 
موســیقی بــا غنــا، محدودیت هــای موردنظــر بیــش از هــر چیــز موســیقی پــاپ ایرانــی 
یــا آنچــه موســیقی لس انجلســی و مبتــذل نامیــده می شــد را هــدف گرفتــه بودنــد. رواج 
موســیقی پــاپ، کــه بــه اعتقــاد متخصصــان موســیقی در پــی سیاســت های حــذف 
آمــوزش موســیقی و محدودیت هــای اعمال شــده بــه  صــورت قابل توجهــی از کیفیــت 
آن کاســته شــده اســت، نشــان دهندۀ عــدم توفیــق ایــن سیاســت ها در حــذف موســیقی 
مدنظــر و تغییــر ذائقــۀ فرهنگــی و موســیقیایی بــوده و از ایــن لحــاظ حائــز اهمیــت 
اســت. از ســوی دیگــر، یکــی از مشــخصات موســیقی پــاپ شــعرهای بســیار ســاده 
و قابــِل به خاطرســپاری اســت. آمــار مربــوط بــه رشــد مجوزهــای شــعر صادرشــده و 
مقایســۀ آن بــا موســیقی تولیدشــده نشــان می دهــد ارائــه و تصویــب اشــعار بــه نســبتی 

بســیار بیــش از تولیــدات موســیقی شــده اســت:
بــرای نمونــه در ســال ١٣٩٧، نزدیــک بــه ٢٠ هــزار شــعر مــورد تصویــب قــرار 
گرفتــه، درحالی کــه تنهــا ۵۴٨ مجــوز بــرای آثــار صوتــی در ایــن ســال صــادر شــده 
اســت. یکــی از مصاحبه شــوندگان در ایــن بــاره می گویــد: «اشــعار مصــوب مربــوط 
بــه موســیقی پــاپ هســتند، درحالی کــه هنــوز اشــعار موالنــا یــا حافــظ برای موســیقی 
ســنتی بــا ســخت گیری و ممیــزی همــراه اســت» (مصاحبــۀ نگارنــده، اســفند ٩٨).
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جدول ۴ ‑ نسبت شعر و موسیقی تولیدشده در مجوزهای صادرشده
اشعار موسیقیآثار صوتیسال

١٣٨١٣٢١‑

١٣٨۵٢۴۴۵۶۵٨

١٣٩٠۴١٨۶٩٧١

١٣٩١٣٧٨۵٩٩٠

١٣٩٢۵١٩٨٠٢٢

١٣٩٣۴٢۵‑

١٣٩۴۵٧۴١١١١٧

١٣٩۵۴٨۵١٣٠١٩

١٣٩۶۵۴۵١۵۴۵٠

١٣٩٧۵۴٨١٩۶٢٣

منبع: سالنامۀ آماری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ١٣٩٧

چنانچــه در جــدول بــاال نمایــان اســت، در ســال های اخیــر حمایتــی ضمنــی از 
رشــد ایــن موســیقی و رفــع موانــع ممیــزی مربــوط بــه اشــعار روی داده اســت؛ همین 
امــر یکــی از عوامــل مؤثــر بــر کاهــش کیفیــت ایــن ژانــر از موســیقی در ایــران بــوده 
اســت. اگرچــه رشــد موســیقی پــاپ در رونــدی جهانــی و مصرف گرایانــه، طبیعــی 
اســت، امــا منطــق سیاســت های فرهنگــِی دولت هــا نیــز حمایــت از موســیقی ملــی 
و نواحــی به عنــوان میــراث فرهنگــی و موســیقی کالســیک بــه دلیــل ارزشــهای 
هنــری آن  اســت کــه بخــش دوم در کشــور مــا تحقــق نیافتــه اســت. ازایــن رو، رشــد 
روزافــزون موســیقی پــاپ در ایــران هــم بــه معنــای تغییــر ذائقــۀ عمومــی علی رغــم 
سیاســت های محدودیت آفریــن فرهنگــی در عرصــۀ موســیقی اســت و هــم از ســوی 
دیگــر بــه معنــای از دســت دادن ارزش هــای متعالــی فرهنگــی در ایــن عرصــه و در 
حقیقــت تأثیــر معکــوس سیاســت های فرهنگــی پــس از انقــالب بــر گــروه هــدف 
موســیقی ســنتی ایرانــی، نواحــی و کالســیک بــوده اســت، بــدون آنکــه رونــدِ تجــاری 

ــد یــا متوقــف کنــد. و جهانــی رشــد موســیقی پــاپ را کنْ
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در پژوهــش مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری نیــز مســئلۀ 
مصــرف موســیقی بدین ترتیــب مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت کــه همــان نتایــج 
اکنــون نیــز قابــل تکــرار اســت و می تــوان پدیــدۀ همخوانــی آهنــگ ساســی مانکــن 

ــا نتایــج ایــن تحلیــل مطابقــت داد: در مــدارس را ب
ــوان سیاســت رســمی ســبب کم رنــگ  سیاســت «عــدم ترویــج موســیقی» به عن
شــدن و تضعیــف آمــوزش موســیقی، سیاســت رســانه ای مبهــم و انفعالــی و 
ــاً محــدود شــدن  تضعیــف فعالیــت بخــش خصــوص در عرصــۀ موســیقی و نهایت
راه هــای دسترســی جامعــه بــه موســیقی در جامعــه ازطریــق رســمی شــده کــه در نــگاه 

ــوب سیاســت «عــدم ترویــج موســیقی» در جامعــه اســت. اول نتیجــۀ مطل
امــا نگاهــی عمیق تــر بــه سیاســت ها می توانــد پیامــد منفــی پاییــن بــودن 
ســواد موســیقایی١ جامعــه در درازمــدت را روشــن تر ســازد. عــدم دسترســی 
برنامه ریزی شــده بــه همــراه وجــود نیــاز بــه مصــرف موســیقی در جامعــه و برطــرف 
ــواد  ــن س ــطح پایی ــده «س ــبب ش ــمی س ــادی غیررس ــق مب ــاز ازطری ــن نی ــردن ای ک
ــدۀ حکومــت در  ــی و بازدارن ــن پیامــد سیاســت انفعال ــه» مهم تری موســیقایی جامع

ــر باشــد. ــد دهــۀ اخی چن
شــرایط فعلــی نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه سیاســت های بازدارنــده، موســیقی را 
از زندگــی مــردم خــارج نمی کنــد، بلکــه فقــط بــا کاهــش ســطح ســواد موســیقایی 
به عنــوان  پــاپ  موســیقی  یکه تــازی  و  بی انــدازه  مصــرف  بــرای  را  راه  جامعــه، 
یــک گونــۀ موســیقایی بــاز کــرده اســت. شــرایط پیش آمــده پــس از مــرگ مرتضــی 
ــه اســت. موســیقی  ــاپ در جامع ــۀ موســیقی پ ــازی گون ــر یکه ت پاشــایی شــاهدی ب
پــاپ بــه دلیــل دسترســی آســان ازطریــق وســایل ارتباطــی جدیــد و نیــاز نداشــتن ایــن 
نــوع موســیقی بــه ذائقــۀ موســیقایی پرورش یافتــه مــورد اقبــال جامعــه ای قــرار گرفتــه 
ــرای حضــور  ــی دارد. درنتیجــه شــرایط ب اســت کــه ســطح ســواد موســیقایی پایین
گونه هــای دیگــر موســیقی، ماننــد موســیقی ســنتی کــه رابطــۀ نزدیک تــری بــا هویــت 

١. سواد موسیقیایی به معنای داشتن دانشی دربارۀ عناصر اصلی موسیقی و انواع موسیقی است که قدرت انتخاب 
موسیقی را فارغ از ابعاد هیجانی آن به افراد می دهد.
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فرهنگــی مــردم دارد، ســخت شــده اســت. دغدغــه ایــن اســت که موســیقی بخشــی از 
هویــت و ســرماۀ نمادیــن مــردم اســت و فقــدان شــناخت از موســیقی ملــی به تدریــج 

توانایــی لــذت بــردن از ایــن نــوع موســیقی را از بیــن می بــرد.
ــده ای نه چنــدان  عــالوه بــر عــدم توانایــی لــذت بــردن از موســیقی ملــی، در آین
دور شــاهد کاهــش تعــداد نوازنــدگان ســازهای ایرانــی خواهیــم بــود. ایــن پیامــد را 
ــت از سیاســت  ــل تبعی ــه دلی ــی ب ــوان نتیجــۀ عــدم نمایــش  ســاز در رســانۀ مل می ت
عــدم ترویــج موســیقی دانســت... شــرایط کنونی مــا را نیازمنــد بازنگری در سیاســت 
ــت اجتماعــی  ــا واقعی ــه ب ــن شــود ک موســیقایی می ســازد، بایســتی سیاســتی تدوی
مصــرف موســیقی در ایــران و حساســیت های حاکمیتــی تعــادل برقــرار ســازد. 
سیاســتی بــا ایــن پیش زمینــه کــه در فضــای رســانه ای جدیــد حــذف و نهــی موســیقی 
ــدم  ــخصۀ ع ــه مش ــد، بلک ــد کن ــیقی را س ــوی مصــرف موس ــد جل ــا نمی توان نه تنه

ــی اســت» (تقــی زادگان، ١٣٩۵). شــناخت کافــی از شــرایط پیرامون
چنانچــه داده هــای نمودارهــای بــاال نیــز نشــان می دهــد، موســیقی پــاپ در 
ســال های اخیــر به ســرعت در حــال گســترش و فراگیــر شــدن اســت، آنچــه در 
موضــوع مــورد بررســی همخوانــی آهنــگ ساســی مانکــن در مــدارس مشــاهده 
می شــود درواقــع از تأثیــرات ایــن فراینــد تغییــر موســیقیایی جامعــه اســت. در 
دهه هــای گذشــته، رواج افراطــی موســیقی پــاپ در میــان جوانــان و نوجوانــان، 
ــر جــدی قــرار می دهــد، مــورد  ــان را تحــت تأثی به صورتی کــه ذائقــۀ موســیقیایی آن
ــای  ــی جذابیت ه ــدی در پژوهش ــه اســت. زاده محم ــرار گرفت ــیاری ق ــادات بس انتق
اجتماعــی و احساســی موســیقی پــاپ ایرانی‑غربــی را دلیــل مصــرف بــاالی 
ــاب  ــن انتخ ــرات ای ــه ها و تأثی ــر وی ریش ــه نظ ــه ب ــد ک ــی می کن ــران معرف آن در ای

.(١٣٨٧ (زاده محمــدی،  اســت  نگران کننــده 
پــس از داده هــا و تحلیل هــای موجــود دربــارۀ تغییــر ذائقــۀ موســیقیایی جوانــان 
و نوجوانــان ایرانــی بــه دلیــل اصلــی آن یعنــی عــدم آمــوزش موســیقی می رســیم کــه 

در قســمت بعــد بــه آن پرداختــه شــده اســت.



 ٣٠

(١)

وضعیت آموزش موسیقی و بی سوادی موسیقیایی در کشور

نــوع و شــیوۀ مصــرف موســیقی در میــان دانش آمــوزان، کــه آن را در نمونــۀ مــورد بررســی 
ــه  ــه در آن حضــور یافت ــرد ک ــی نشــئت می گی ــان  جای ــم، از هم ــل شــرح داده ای به تفصی
اســت‑ از مــکانِ آمــوزِش عمومــی و فقــدان آمــوزش موســیقی در آن. در دهه هــای پــس 
از انقــالب اســالمی، سیاســتِ حــذف موســیقی از مــدارس بــه جایگزینــی برنامــه ای بــه 
نــام ســرود مــدارس در آن منجــر شــد کــه هــدف از آن، عــدم اتــکا بــه موســیقی و افزایــش 
ــود. ایــن سیاســت ها از نظــر متخصصــان آموزشــی و  ــه ب ســخت گیری ها در ایــن زمین
دلســوزان حوزۀ موســیقی همواره محکوم به شکســت دانســته شــده، اما نظر متخصصان 
مــورد بی مهــری سیاســت گذاران قــرار گرفتــه اســت. رویــداد همخوانــی آهنــگ ساســی 
مانکــن در مــدارس نتیجــۀ عــدم توجــه به این هشــدارها و ظهــور پیامدهایی چون انتشــارِ 
گســتردۀ موســیقی نــازل و فراگیــر شــدن آن بــه دلیــل عــدم شــناخت موســیقی و تبعیــت 
از ریتــم هیجانــی اســت. در نبــود برنامه هــای پخــش موســیقی بــا ارزش فرهنگــی بــاال 
بــه  صــورت رســمی در مــدارس، در فقــدان آمــوزش موســیقی و ســنجش و پایــش ســواد 
موســیقی  موســیقیایی در بیــن دانش آمــوزان، آنچــه جایگزیــن می شــود عــادت بــه نبــود ِ
در مدرســه و در میــان کــودکان نیســت‑ چنانچــه حــذف موســیقی از فضــای جامعــه نیز 
ممکــن نشــد و تنهــا به تنزل ســطح آن انجامیــد‑ بلکه پیامد طبیعِی آن پیــروی و همراهی 
کــودکان از موســیقی بــا ریتــم ســاده و مهیــج، بــدون توجــه بــه کالم غیراخالقی آن اســت.

مهم تریــن آســیب های نظــام آمــوزش رســمی از نظــر آمــوزش موســیقی و 
آســیب های آمــوزش موســیقی در فضــای خــارج از فضــای رســمی آموزشــی در 

ــده اســت: ــر آم ــوارد زی م
از  هیچ یــک  در  موســیقی  آمــوزش  رســمی،  به طــور  آمــوزش  بخــش  در 
ــدارد و هنرســتان های موســیقی هــم  ــرورش وجــود ن بخش هــای وزارت آموزش وپ
ــراً در بخش هایــی  تنهــا اساسنامه شــان بایــد بــه تأییــد آموزش وپــرورش برســد. اخی
از کتاب هــای درســی پایــۀ ششــم و هفتــم دبســتان مباحثــی بــرای آشــنایی کــودکان 
بــا مبانــی موســیقی گنجانــده شــده اســت، امــا بــه دلیــل عــدم تأمیــن آمــوزگاران آشــنا 

بــه ایــن مباحــث، عمــًال کاربــردی نیافتــه اســت.
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ــرورش  ــاط وزارت  آموزش وپ ــا ارتب ــیقی، تنه ــوزش موس ــذف موضــوع آم ــا ح ب
ــدارس» محــدود  ــۀ «ســرود م ــه برنام ــدارس در بخــش پرورشــی و ب ــا موســیقی م ب
می شــود. هــدف از اجــرای ایــن برنامــه رســانیدن پیام هــای تربیتــی انقالبــی و اســالمی 
در قالــب ســرود و موســیقی بــوده  اســت. اجــرای ســرودهای مدرســه در قالــب 
مناســبت هایی ماننــد دهــۀ پیــروزی انقــالب اســالمی و روز دانش آمــوز تعریــف شــده 
اســت، مناســبت های دیگــر مذهبــی چــون ایــام والدت و شــهادت ائمــه معصومیــن و 
یــا جشــن تکلیــف نیــز در برخــی مــوارد گنجانــده می شــوند. در معــدودی از مــدارس، 
ــود.  ــی می ش ــرود جمع ــای س ــامل برنامه ه ــز ش ــوروز نی ــد ن ــی مانن مناســبت های مل
ــرای آمــوزش تنهــا شــکِل آوازی  ــد دائمــی» ب بدین ترتیــب در ایــن برنامــه، یــک «رون
موســیقی بــه  صــورت محــدود نیــز وجــود نــدارد. شــیوۀ برگــزاری برنامه هــای ســرود 
مــدارس بــه نحــوی اســت کــه برخــی معتقدنــد ســرود مــدارس نه تنهــا باعــث آشــنایی 
کــودکان بــا موســیقی نمی شــود، بلکــه درکــی نادرســت و شــناختی اشــتباه از موســیقی 
ــد در برخــی مــوارد باعــث مشــکالتی در  ــان نابل ــه آن هــا می دهــد. اســتفاده از مربی ب
حنجــره و صــدای کــودکان می شــود و به طورکلــی بــه هیچ وجــه مــورد قبــول نیســت.

ــگاه های  ــمار آموزش ــور، ش ــیقی در کش ــمی موس ــوزش رس ــدم آم ــل ع ــه دلی ب
بوده انــد.  روبــه رو  روبه رشــدی  رونــد  بــا  مختلــف  شــهرهای  در  موســیقی 
مهره هــای  و  واســط  حلقه هــای  به عنــوان  موســیقی  خصوصــی  آموزشــگاه های 
جایگزیــن نظــام آمــوزش موســیقی کشــور مطــرح شــده اند، امــا چالش هــای پیــش 
 روی ایــن نــوع آمــوزش نیــز کــم نیســتند کــه برخــی از آن هــا در مــوارد زیــر آمده انــد:

فقــدان قابلیــت ارزیابــی کیفیــت آموزشــی: آموزشــگاه های موســیقی اگرچــه از نظــر 
ــی گاهــی در روســتاهای  ــزرگ داشــته اند و حت ــی در شــهرهای ب ــی، رشــد روزافزون کّم
کوچــک١ نیــز پدیــد آمده انــد، امــا از نظــر کیفیــت، رونــد مشــخص و معیارهــای قابــل 
ارزیابــی بــرای آن هــا وجــود نــدارد. بنابرایــن تأییــد کیفیــت عملکــرد آن ها ممکن نیســت. 
ــت مدیرمســئول و  ــر اســاس شــاخص های کفای ــدی آموزشــگاه های موســیقی ب رتبه بن
نــوع فعالیت هــای آن صــورت می گیــرد و جایــگاه آموزشــگاه ها در ســه رتبــه (درجــه ١، 

١. برای مثال در روستای گرجی محله واقع در شهرستان بهشهر نمونه ای از آموزشگاه های خصوصی موسیقی در 
حال فعالیت است.
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درجــه ٢ و درجــه ٣) تقســیم بندی می شــود. باوجودایــن، بــه عقیــدۀ کارشناســان ایــن 
حــوزه، ایــن رتبه بنــدی بــرای ارزیابــی عملکــرد آموزشــی ایــن آموزشــگاه ها کافی نبــوده و 

نظــارت بــر محتــوای آموزشــی و کیفیــت آمــوزش ضــروری اســت.
تحمیــل هزینه هــای بــاال بــر والدیــن و هنرجویــان: مرکــز آمــوزش و توســعۀ 
فعالیت هــای فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مــؤدی تعییــن شــهریه  بــرای 
آموزشــگاه های آزاد هنــری اســت. در حــال حاضــر، آخریــن شــیوه نامۀ اخــذ و اســترداد 
شــهریه از ســوی ایــن مرکــز در ســال ١٣٩١ تعییــن  شــده و از آن ســال تــا کنــون تغییــری 
ــیقی  ــگاه های موس ــد آموزش ــان می دهن ــه نش ــه اســت. بررســی های صورت گرفت نیافت
طبیعتــاً در انتظــار تغییــر ایــن شــیوه نامه نمانده انــد و در نبــود ایــن شــیوه نامه، بــه 
ــرای پرداخــت  ــزان ظرفیــت جامعــۀ هــدف ب ــه می ــا نیم نگاهــی ب ــد خــود و ب صالح دی
شــهریه ها، ســاالنه مبلغــی را بــرای کالس هــا در نظــر می گیرنــد. ایــن مبلــغ باتوجه بــه 
معیارهایــی چــون منطقــۀ شــهری محــل آموزشــگاه، میزان شــهرت و محبوبیت اســاتید 
و نــام و نشــان شناخته شــدۀ آموزشــگاه و مدیریــت آن متغیــر اســت. گذشــته از «عــدم 
تعییــن شــهریۀ معنــی دار» از ســوی معاونــت مربوطــه، هزینه هــای آمــوزش موســیقی نیــز 
ماننــد بســیاری از حوزه هــای هنــری دیگــر کامــًال قابــل کنتــرل و یــا پیگیــری نیســت.

آموزشــی:  معّیــن  رویــۀ  وجــود  عــدم  و  آموزشــی  شــیوه های  تنــوع  وجــود 
آموزشــگاه های آزاد موســیقی در کشــور از نظــر آموزشــی رویه هــای مشــخص خــود را 
دنبــال می کننــد و نه تنهــا روش معّینــی بــرای آنــان وجــود نــدارد، بلکــه یکــی از شــیوه های 
جــذب هنرجــو بــرای آنــان تأکیــد بــر «خــاص بــودن روش هــای آموزشــی» اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه ســایر آموزشــگاه های هنــری و یــا رشــته های غیرهنــری (مثــًال زبان هــای 
خارجــی) روش هــای مرجعــی را در نظــر گرفتــه و تــالش می کننــد بــه آن نزدیــک شــوند، 
بــرای مثــال آزمون هــای سراســری داخلــی و خارجــی را هــدف قــرار می دهنــد. البتــه ایــن 
نابســامانی ظاهــری از ســوی برخــی از کارشناســان در حــوزۀ آمــوزش موســیقی امــری 
نامطلــوب نیســت و می بایــد بــه آزادی در عمل آموزشــگاه های خصوصــی و حق انتخاب 
از ســوی هنرجویــان یــا والدیــن آن هــا تعبیــر شــود (تقــی  زادگان و دیگــران، ١٣٩٩: ٧۶).

نوع دیگری از آموزش موســیقی در کشــور از ســوی هنرســتان های موســیقی صورت 
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می گیــرد. وضعیــت حاکــم بــر ایــن هنرســتان ها نیــز این گونــه قابل توصیف اســت:
ــک  ــا تفکی ــه ب ــود دارد ک ــیقی وج ــتان موس ــا دو هنرس ــران، تنه ــتان ته در کل اس
ــرای  ــا هنرســتان موجــود ب ــد. تنه ــران اختصــاص یافته ان ــران و پس ــه دخت ــیتی ب جنس
ــوان انتظــار تخصصــی  ــزی اســت کــه نمی ت ــران و پســران فضــای آموزشــی ناچی دخت
ــازهای  ــی س ــوب) و نوازندگ ــفاهی و مکت ــی (ش ــای آموزش ــته ها، گرایش ه ــدن رش ش
ایرانــی و جهانــی را داشــت. باوجودایــن، هنرســتان های موســیقی دختــران و پســران در 
تهــران ایدئال تریــن شــکل آن در کل کشــور اســت، همیــن حداقل هــا در ســایر شــهرها 
و اســتان های کشــور بــه آرزویــی بــرای عالقه منــدان موســیقی و اســتعداد های درخشــان 
تبدیــل شــده  اســت. آمــار هنرســتان های موجــود در کل کشــور بدیــن ترتیــب اســت:

جدول ۵ ‑ تعداد هنرستان های موسیقی کشور در سال ١٣٩٨

جنسیتتعداد هنرستان هااستان (شهر)

دختران و پسران٢تهران (تهران)

دختران و پسران٢آذربایجان شرقی (تبریز)

پسران١آذربایجان غربی (ارومیه)

دختران و پسران٢اصفهان (اصفهان)

دختران و پسران٢البرز (کرج)

پسران١زنجان (زنجان)

دختران١کردستان (سنندج)

پسران١کرمان (کرمان)

پسران١کرمانشاه (کرمانشاه)

پسران١لرستان (خرم آباد)

پسران١هرمزگان (بندرعباس)

١۵تعداد کل هنرستان های موسیقی موجود در کشور

حالــت  در  عمــًال  شهرســتان ها  در  موســیقی  آمــوزش  بخــش  بدین ترتیــب 
نیمه تعطیــل قــرار دارد و موضــوع عــدم رعایــت عدالــت آموزشــی در نظــام آمــوزش 
ــاال مشــاهده می شــود، غیرقابــل چشم پوشــی  رســمی کشــور، چنانچــه در جــدول ب
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ــی نشــانگر تبعیــض شــدید آموزشــی در  ــت آموزشــی به تنهای اســت. موضــوع کمی
زمینــۀ جنســیت، قومیــت و شهرنشــینی اســت کــه پیامدهــای نامطلــوب فراوانــی را 

ــد. ــل می کن ــر عرصــۀ فرهنگــی کشــور تحمی ب
در فضایــی کــه آمــوزش رســمی موســیقی بــرای کــودکان اساســاً وجــود نــدارد، 
آمــوزش تخصصــی چنــان محــدود و موردی اســت که جز اقلیتی محدود، در دســترس 
ــن  ــی، جایگزی ــا هــر کیفیــت ممکن ــرد و بخــش خصوصــی، ب ــرار نمی گی دیگــران ق
ــی را  ــیقیایی از دانش  آموزان ــواد موس ــار س ــوان انتظ ــود؛ نمی ت ــوزش رســمی می ش آم

داشــت کــه در معــرض موســیقی هیجانــی بــا کالِم نامناســب قــرار می گیرنــد.
نهادهــای  همــۀ  بــرای  را  ســؤاالت  ایــن  می بایــد  آموزش وپــرورش  وزارت 
ــه  ــد و انتظــار مــی رود پاســِخ آن ب سیاســت گذاری فرهنگــی در حاکمیــت طــرح کن

ــود: ــر ش ــیقی منج ــۀ موس ــی در زمین ــای آموزش ــر رویه ه تغیی
چــرا سیاســت های کالن فرهنگــِی مــا بــرای حــذف موســیقی از مــدارس موفــق 
نبوده اســت؟ و ازقضــا فضایــی انحصــاری بــرای تولیــد و ترویــِج نوعــی از موســیقی 

را فراهــم آورده کــه مطلــوب حامیــان محدودیــت موســیقی نیســت؟
ــی  ــت برنامه های ــه شکس ــی ک ــدارس‑ زمان ــای م ــرل فض ــای کنت ــا راهکاره آی
ماننــد کنتــرل و محدودســازی ماهواره هــا و پــس از آن فضــای مجــازی روشــن شــده 
اســت‑ بــاز هــم بایــد ادامــه یافتــه و هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــر کشــور 
ــوزان از موســیقی  ــرای اســتفادۀ دانش آم ــا اینکــه فضــای ســالمی ب ــد ی ــل کنن تحمی

ســالم و آمــوزش آن در مــدارس فراهــم شــود؟
درحالی کــه مثــًال حضــور یــک معلــم موســیقی در هــر مدرســه به منزلــۀ وجــود 
ــز  ــف نی ــبت های مختل ــیقی در مناس ــر پخــش موس ــارت ب ــرای نظ ــی ب ــک متول ی
هســت، هنــوز هــم بایــد بــر روش هــا و سیاســت های شکســت خورده بــرای کنتــرل 

فضــای فرهنگــی مــدارس اتــکا شــود؟
پاســخ بــه ایــن پرســش ها در مســئلۀ تغییــرات ضــروری بــرای وضعیــت آموزشــی 
کشــور در زمینــۀ موســیقی تجلــی می یابــد کــه در بخــش بعــدی تــالش شــده 

ــود. ــت وجو ش ــتی جس ــی سیاس ــن درجاماندگ ــای ای علت ه
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عوامل و زمینه های درجاماندگی سیاست گذاری موسیقی
در این گزارش، مسئلۀ اصلی سیاستِ موسیقی کشور فقدان تنظیم گری متناسب با وقایع، 
روندها و ضرورت های وضع موجود معرفی شـده اسـت. مروری بر دو مورد از مهم ترین 
رویدادهـای مرتبـط بـا موسـیقی در سـال ١٣٩٨ (اخـذ ١٠ درصد مالیات از کنسـرت ها و 
همخوانـی آهنـگ ساسـی مانکـن در مـدارس) نیز آسـیبی را هویـدا می کند که می تـوان آن 
را «درجاماندگی سیاسـت گذاری موسـیقی» نامید، بدین معنا که سیاسـت های کالن توجه 
کافـی و متناسـبی بـه روندهای اجتماعی و فرهنگی کشـور در زمینۀ موسـیقی ندارنـد و در 
مقابِل تغییرات ایستادگی می کنند یا دست کم تالشی برای ایجاد این تغییرات نمی کنند.
ســه علــتِ بنیادیــن بوروکراتیک، ایدئولوژیکــی‑ حاکمیتی و اقتصــادی در این زمینه 
شناســایی و تحلیل شــده اند. نکتۀ قابل توجه اینکه، اگرچه تصور می شــود مســئلۀ اصلی 
موســیقی ریشــه در احــکام و ممنوعیت هــای فقهــی در ایــن زمینــه دارد و باوجــود اهمیتِ 
غیرقابــل انــکار ایــن موضــوع در ایجــاد مســئلۀ سیاســتی موســیقی در ایــران، امــا بایــد در 
نظــر گرفــت کــه مجموعــۀ ایــن عوامــل در ارتبــاط پیچیــده ای کــه بــا یکدیگر دارند مســئله 
را شــکل داده و مانــع از حــل و بهبــود آن می شــوند. بدیــن معنــا کــه مناســبات اقتصــادی 
حاکــم بــر موســیقی کشــور منافــع بزرگــی را بــرای افــرادی فراهــم مــی آورد و لــذا رســیدگی 
بــه ســایر بخش هــا یــا تغییرهــای سیاســتی در جهــت منافــع عمومــی را دچــار تعــارض 
منافــع می ســازد. از ســوی دیگــر، ســاختارِ کوچــک و غیرتخصصــی دفتــر موســیقی در 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اجــازۀ تشــریح وضعیــت و زمینه ســازی بــرای تغییــر آن 
در بخش هــای اصلــی حاکمیتــی را فراهــم نمــی آورد، این هــا در پیونــد بــا یکدیگــر معنــا 
پیــدا می کننــد و تمرکــز بــر یکــی از ایــن گروه هــا بــدون در نظــر گرفتــن ســایرین درکِ مــا را 
از شــناخت پدیده هــای مربــوط بــه آن دچــار آســیب می ســازد. در ایــن بخــش تــالش شــده 

علت هــای ایــن آســیب بیــان و بــه  صــورت خالصــه توضیــح داده شــوند:

موانع بوروکراتیک

عــدم توفیــق ســازمان های فرهنگــی کشــور در ارتقــای صنعــت و فرهنــگ موســیقی 
کشــور را بایــد در هم راســتایی عوامــل زیــر جســت وجو کــرد:
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عدم تخصص و عدم مقبولیت مدیران موسیقی نزد اهالی موسیقی • 
عدم تخصیص بودجۀ متناسب به دفتر موسیقی و سایر نهادهای متولی• 
عدم هماهنگی بین دستگاهی برای پیشبرد اهداف و پروژه های موسیقی در کشور• 

در این قسمت از گزارش، به تشریح هریک از این عوامل در پیوند با یکدیگر خواهیم 
پرداخت:

اگــر پهنــۀ سیاســت گذاری کشــور را بــه دو بخــِش دولــت و حاکمیــت تقســیم کنیم، 
ــری  ــت، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مســئولیتِ هدایــت و راهب در بخــش دول
ــر  ــاِم «دفت ــا ن ــه، نهــادی ب ــر عهــده دارد. در ایــن وزارتخان بخــش موســیقی کشــور را ب
موســیقی» به عنــوان زیرمجموعــۀ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
فعالیــت می کنــد. ایــن دفتــر، کــه کوچکــی عنــوان و جایگاه ســازمانی اش نیــز تردیدهایی 
جــدی در توانایــی آن بــرای هدایــت بخــش مهــم فرهنگــی کشــور بــه وجــود مــی آورد، 
به عنــوان متولــی سیاســت گذاری های کالن حــوزۀ موســیقی کشــور شــناخته می شــود. 
ــر ١۵ مــورد اســت؛ در  ــی ایــن دفت ــی و حمایت شــاخص ترین وظایــف ســتادی، هدایت
اساســنامۀ ایــن دفتــر برخــی از مهم تریــن وظایــف ایــن دفتــر مــوارد زیر ذکر شــده اســت:

تدوین سیاست های اجرایی،  هدایتی و حمایتی برای اعتالی موسیقی ایرانی• 
ارائۀ راهکارهای واقع بینانه برای شیوۀ تعامل با فرهنگ موسیقایی غیرایرانی• 
مطالعه و بررسی فناوری های نوین در صنعت موسیقی جهان• 
تــالش بــرای پاالیــش ذوق زیبایی شــناختی و ســلیقۀ موســیقایی عامــه در • 

جهــت درک موســیقی های ســنتی و کالســیک  و اســتقبال از آن
برخــورد فعــال بــا موســیقی های متــداول و جــاری در ســطح جامعــه • 

به گونــه ای کــه ضمــن رعایــت شــاخص های موســیقایی حداکثــری از 
قالب هــای رایــج بــرای ترویــج ارزش هــای ایرانــی و اســالمی اســتفاده شــود.

ــش •  ــرای افزای ــالش ب ــنواره های تخصصــی و ت ــزاری جش ــت از برگ حمای
وجهــۀ هنــری آن هــا

ــزام •  ــت از اع ــی و حمای ــر خارج ــنواره های معتب ــی جش ــایی و معرف شناس
گروه هــای موجــه بــه ایــن جشــنواره ها
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انجــام امــور نظارتــی بــر اجــرای آثــار صحنــه ای و تولیــدات موســیقی بــرای • 
صیانــت از هویــت فرهنــگ ایــران اســالمی و جلوگیــری از انحطــاط فرهنگــی

تدویــن مقــررات مشــخص و شــفاف بــرای اجــرای آثــار صحنــه ای و • 
تولیــدات موســیقایی و صــدور مجوزهــای مــورد نیــاز

حمایت از گروه های موسیقی با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری• 
بــا نگاهــی بــه مــوارد فــوق کــه درمــورد اهــداف دفتــر موســیقی آمــده، مشــخص 
اســت کــه ایــن نهــاد می بایــد ســازمانی تخصصــی در حــوزۀ موســیقی کشــور باشــد و 
مدیریــت آن نیــز بــه دســت افــرادی ســپرده شــود کــه هــم از تخصــص الزم بــرای ادارۀ 
ایــن ســازمان و هــم از مقبولیــت الزم در میان اهالی موســیقی برخوردار باشــند. بدیهی 
اســت کــه عملکــرد افــراد را نمی تــوان بــه تخصــص و ســوابق دیگــرِ آنــان فروکاســت، 
ــر نشــان می دهــد، در  ــن دفت ــران ای ــورد ســوابق مدی ــه بررســی ها درم ــان ک ــا آن چن ام

انتخــاب مدیــران به طورکلــی شــاخص  تخصــص کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت.
بررســی مدیــران کل دفتــر موســیقی از ســال ١٣۶٩ تــا کنــون واقعیت هــای زیــر 

را نشــان می دهــد:
از ســال ١٣۶٩ تــا کنــون، دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی • 

١١ مدیــر و سرپرســت را بــه خــود دیــده اســت.
از میــان ایــن افــراد، تنهــا ٢ نفــر از آن هــا ســوابق مرتبط با موســیقی داشــته اند • 

مدیریتی مرتبط با موســیقی داشــته اســت. و یکــی از آنــان ســوابق ِ
۵ نفــر از ایــن مدیــران ســوابق فرهنگی مدیریتی در ســطوح مختلف داشــته اند • 

و درمــورد دیگــران هیــچ  ســابقۀ مدیریتــی ای یافــت نشــده اســت، کــه ایــن امــر 
نشــان از ورود آنــان بــه حــوزۀ مدیریــت بــا اخــذ ِســمت در ایــن دفتــر دارد.

ــده اســت،  ــه طــول انجامی ــر ١۴ ســال ب ــن دفت به جــز دورۀ اول کــه مدیریــت ای
دوران تصــدی ســایرین کمتــر از ٣ ســال بــوده، ایــن در حالــی اســت کــه حــدود ٣ 

ــد. ــه  صــورت سرپرســت اداره کرده ان ــران ب ــز مدی ــان را نی ــن زم ســال از ای
ــی موســیقی کشــور را در  ــر شــیوۀ مدیریــت و حکمران ــا ب ــن واقعیت ه ــر ای تأثی

ــرد: ــت وجو ک ــوان جس ــر می ت ــوارد زی م
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مدیــران کوتاه مــدت موســیقی: زمــان کوتــاِه تصــدی مدیــران بــر دفتــر موســیقی 
از آســیب دیگــری در عرصــۀ موســیقی حکایــت می کنــد کــه عــدم تعهــد و تضمیــن 
بــرای اجــرای برنامه هــای طوالنی مــدت توســعه ای و اصالحــی در ایــن حــوزه اســت. 
اساســاً مدیــران موســیقْی خــود را مدیــران کوتاه مــدت می داننــد کــه تنهــا می تواننــد 
ــنایی،  ــا فرصــت آش ــد. آن ه ــزی کنن ــی برنامه ری ــای اجرای ــت عرصه ه ــرای مدیری ب
ــگاه  ــران در جای ــن مدی ــم ای ــن نســبت ه ــه همی ــد و ب ــزی و عمــل نمی یابن برنامه ری

پاســخ گویی نمی تواننــد بــه  صــورت مؤثــری مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار بگیرنــد.
انتصــاب غیرتخصصی مدیران: مرور ســوابق موســیقیایی و اجرایــی اغلب مدیران 
ــان در حــوزۀ  ــه تخصــص آن ــوط ب ــان را، بیــش از آنکــه مرب ــر موســیقی انتصــاب آن دفت
مناســبات و چارچوب های پیشــین  موســیقی باشــد، بــه ســابقۀ مدیریتــی آنان بــرای حفظ ِ
مرتبــط می ســازد. چنیــن انتصاب هایــی در عمــل مدیرانــی را بــر رأس امــور گمارده اســت 
کــه سررشــته ای از موســیقی و جزئیــات اجرایــی، مالی و مناســبات درونی آن ندارنــد و در 

عمــل نتوانســته اند منافــع موســیقی دان ها و فعــاالن ایــن حــوزه را نمایندگــی کننــد.
فقــدان سیاســت گذاری یکپارچــه و ملــی: عالوه بر نهــاد متولی موســیقی در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ســایر نهادهای مرتبط نیز از ســهم خود شــانه خالی می کنند. 
بــرای مثــال، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری حمایت هــای محدودی 
از جشــنواره های موســیقی نواحــی می کنــد و بررســی ها نشــان داده کــه ایــن وزارتخانــه 
تــا کنــون متولــی برگــزاری هیچ یــک از ایــن جشــنواره ها نبــوده اســت، درحالی کــه ســود 
بخــش گردشــگری از عوایــد مالــی ایــن جشــنواره ها بســیار زیــاد اســت و عــالوه بــر ایــن، 
حفاظــت از موســیقی نواحــی به عنــوان یکــی از وظایــف ایــن وزارتخانــه در حراســت از 
پیشــین دفتر موســیقی در  آثــار فرهنگــی ناملمــوس کشــور اســت. چنانچه یکــی از مدیران ِ
ایــن  بــاره می گویــد: «تــار مــا را آذری هــا ثبــت کردند، ســنتور مــا را چینی هــا برده انــد و االن 

فقــط ســه تار بــرای مــا مانــده اســت» (مصاحبــه بــا نگارنــده، اســفند ١٣٩٨).
ســازمان مؤثــر دیگــر در ایــن زمینــه ســازمان صداوسیماســت. ایــن ســازمان، بــا 
نقــض مکــرر حــق مؤلــف در پخــش آثــار موســیقی،١ نســبت اهالــی موســیقی را بــا 

١. صداوسیما تنها حق پخش فیلم های سینمایی را می خرد اما در ازای پخش موسیقی به صاحبان آن ها پولی نمی دهد.
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رســانۀ ملــی پــر چالــش ســاخته، همــکاری بــا ایــن ســازمان را غیرشــفاف نمــوده و 
موجــب خســران مالــی بــرای فعــاالن ایــن حــوزه شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، عــدم 
ــه شــد باعــث شــده ســازمان  ــه گفت ــورد مســائلی ک ــن ســازمان درم پاســخ گویی ای
صداوســیما از زیــر مســئولیت فرهنگــی خــود در حــوزۀ موســیقی نیــز شــانه خالــی 
کنــد. در ایــن ســازمان، موســیقی مــورد اســتفاده نه تنهــا از نظــر مالــی تعهــدات مبهــم 
و غیرشــفافی دارد، بلکــه هزینــه نمــودن ایــن ســازمان در جهــت اهــداف فرهنگــی در 

حــوزۀ موســیقی نیــز خــارج از منطــق مالــی ایــن ســازمان اســت.
عــدم تأثیرگــذاری دفتــر موســیقی در هماهنگــی دســتگاه ها بــا یکدیگــر بــه 
ــوط می شــود.  ــز مرب ــی فرهنگــی کشــور نی ــر در مجموعــۀ حکمران ــگاه ایــن دفت جای

ایــن جایــگاه را از نظــر بودجه بنــدی نیــز می تــوان مقایســه و بررســی کــرد.
الیحــۀ بودجــۀ ســال ١٣٩٩ مقیاســی بــرای مقایســۀ جایــگاه موســیقی کشــور در 

بودجــۀ فرهنگــی آن فراهــم مــی آورد (هنــر امــروز، ١٣٩٨):١
جدول ۶‑ سهم هریک از هنرها در الیحۀ بودجۀ سال ١٣٩٩
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حمایت از آموزش، ترویج و حفظ آثار بومی و قومی ایران اسالمی: ٣ میلیارد و ۵٠٠ 
میلیون تومان

حمایت از مؤسسات، انجمن ها، مراکز و تشکل های صنفی هنرهای تجسمی: ٢ 
میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان

نظارت بر فعالیت های تجسمی: ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان
حمایت از حضور بین المللی هنرمندان تجسمی: ٨ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان
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حمایت از برگزاری جشنواره ها و همایش های مربوط به نمایش۴

 حمایت از تولید و اجرای نمایش های صحنه ای، سنتی و آیینی و توزیع در شبکۀ 
نمایش خانگی

نظارت بر فعالیت های نمایشی
 صدور مجوز

 کمک به فعالیت های تئاتر موزۀ عروسکی
 کمک به مؤسسات، مراکز، انجمن ها، کانون ها، تشکل های صنفی وابسته و خانه تئاتر
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برگزاری جشنواره فیلم فجر: ١٧ میلیارد تومان
صیانت از آثار سینمایی و جلوگیری از تکثیر غیرمجاز آن ها: ٧٠٠ میلیون تومان

حمایت از صنعت پویانمایی: ١٢ میلیارد تومان

ــوزۀ موســیقی  ــود، ح ــاهده می ش ــوق مش ــده در جــدول ف ــاِم آم چنانچــه در ارق
ــًال حــوزۀ ســینما کــه اســتقالل  ــه مث ــا همــۀ وســعت و آســیب پذیریِ آن، نســبت ب ب
مالــی بیشــتری نیــز دارد، بســیار کوچک تــر اســت. ایــن در حالــی اســت کــه منطــِق 
ــه ای اســت و در  ــی و هزین ــورها، اصــوًال حمایت ــیقی کش ــر موس ــم ب سیاســتی حاک
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بخــِش ســینمایی، به جــز حــوزۀ محــدود ســینمای تجربــی و مســتند، منطــِق درآمــدی 
حاکــم اســت، باوجودایــن، ارقــاِم تخصیص یافتــه تناقضــی آشــکار بــا چنیــن 
ــز شــمردن اهمیــت موســیقی در  ــر هــم نشــان از ناچی ــن ام ــد. همی رویکــردی دارن
ــل بســیاری از ناکارایی هــای  ســپهر سیاســت گذاری فرهنگــی دارد و هــم علت العل

مدیریتــی در ایــن عرصــه اســت.

موانع ایدئولوژیک

ــور و  ــیقی در کش ــد و مصــرف موس ــۀ تولی ــل چرخ ــام مراح ــی در تم ــائل فقه مس
ــن  ــد. همی ــر گذارده ان ــری تأثی ــر دیگ ــر متغی ــش از ه ــالمی بی ــالب اس ــس از انق پ
ــه تناســب تحــوالت  ــر سیاســت های موســیقی ب ــن عامــل عــدم تغیی امــر اصلی تری
ــر  ــن، چنانچــه پیش ت ــی اســت. باوجودای ــی، فرهنگــی و بین الملل ــه ای اجتماع زمین
ــن وضعیــت و ســاختار کوچــک و  ــا ای ــه شــد، اقتصــادِ سیاســی مــالزم ب ــز گفت نی
غیرتخصصــی دفتــر موســیقی به عنــوان عامــِل حاکمیتــی را نیــز بایــد در پیونــد 
ــا  ــع ی ــارض مناف ــی تع ــه گاه ــب ک ــرار داد، بدین ترتی ــر ق ــورد نظ ــئله م ــن مس ــا ای ب
ــِی  ــوان علــت اصل ناکارایــی تخصصــی سیســتم دولتــی، در معرفــِی ایــن ُبعــد به عن
مســائل موجــود، تأثیــر بیشــتری بــر درکِ واقعیــت دارد تــا ســهِم واقعــی ایــن بخــش 

ــن مســئله. از عوامــل بنیادی
بررســِی منابــع و ادبیــات ایــن موضــوع نشــان می دهــد به طــور خالصــه مســئلۀ 

غنــا و موســیقی از حیــثِ فقهــی اش بــه قضایــای زیــر منتهــی می شــود:
ــی  ــات فراوان ــق آن دارای ابهام ــا مصادی ــرام اســت ام ــاً ح ــا قطع ــه غن اول آنک
اســت، «اجمــاع بــر حــرام بــودن غنــا اقامــه شــده اســت؛ هــم اجمــاع محصــل و هــم 
منقــول. بلکــه حرمـــت غنـــا از ضروریــات مذهــب اســت» (ســیدکریمی، ١٣٩٣) و 
همچنیــن «تعریــف مشــهور فقهــا از غنــا واجــد چنــد واژۀ مبهــم (طـــرب، ترجیـــع) 
اســـت کـــه تـــالش فقیهــان بــراي توضیح و تبییــن آن ها به نتیجۀ روشــنی نینجامیـــده 

و بلکـــه بـــر ابهامـــات افـــزوده است» (همان).
دوم آنکه، از نظر فقها، غنا هنر نیست، اما موسیقی هنر است.
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ســید حســین میثمــی، بــا شناســایی ســه دوره در سیاســت گذاری موســیقی پــس 
از انقــالب اســالمی و دو رویکــرد متن گــرا و زمینه گــرا، ایــن سیاســت ها را در 
رونــدی پویــا و متصلــب توصیــف کــرده  اســت کــه نگاهــی بــه آن هــا نشــان می دهــد 

بــا یــک وضعیــتِ فقهــی معّیــن و متصلــب مواجــه نبوده ایــم:
«رشــد کّمــی آمــوزش موســیقی به تدریــج در دوره هــای مختلــف ســیر صعــودی 
داشــته اســت. ایــن آمــوزش در رونــد تدریجــی خــود همــۀ انــواع موســیقی را 
دربرگرفــت. بااین همــه بــرای اولیــن بــار، موضــوع آمــوزش مقاطــع ســنی، در مباحث 
فقهــی، در دوران دوم و ســوم انقــالب بــه چالــش کشــیده شــد. در محــدودۀ اجرایــی، 
موضــوع جنســیت (تک خوانــی بانــوان) هنــوز امــری الینحــل باقــی مانــده اســت و 
کمــاکان موانــع تک خوانــی بانــوان از بیــن نرفتــه اســت، اگرچــه فعالیــت بانــوان در 
ــن  ــن احتمــال وجــود دارد کــه ای ــا ای ــه اســت ام ــای بیشــتری یافت دوران ســوم ارتق

ــه علــت مخالفت هــای دیــدگاه متن گــرا باشــد. ممانعــت بیشــتر ب
فعالیــت برخــی از ســازها در دوران اول و دوم ممنــوع یــا محــدود بــود. در دوران 
ــط  ــور مرتب ــت در ام ــرای فعالی ــی ب ــت و ممانعت ــن رف ــت از بی ــن محدودی ــوم ای س
ــر در ســیمای  ــرای پخــش نشــدن تصاوی ــا ســاز به طورکلــی مشــاهده نمی شــود. ب ب
جمهــوری اســالمی فرضیه هــای مختلفــی وجــود دارد کــه برخــی از ایــن فرضیه هــا 
عبارت انــد از: ترویــج نکــردن موســیقی (مصاحبــه بــا مجیــد کیانــی)، نــگاه ابــزاری 
مخالفــان موســیقی (مصاحبــه با داریــوش پیرنیــاکان)، مدیریت غلط و بی جســارتی 
ــه نظــر می رســد بیشــتر مخالفت هــای  ــا رضــا مهــدوی) کــه ب ــه ب ــران (مصاحب مدی

نــگاه متن گــرا و پیش گیــری از ایجــاد تنــش علــل واقعــی آن بــوده اســت.
نهادهــای موســیقی در دوران اول و دوم اساســاً درون حکومتــی بــود، در دوران 
ســوم زمینــۀ نهادهــای برون حکومتــی مهیــا شــد و در تصمیم گیری هــا به تدریــج 
ــرای خــود گشــود. ممیزی هایــی کــه از ســوی مســئوالن به تدریــج  ــگاه اندکــی ب جای
ــر شــده اســت و از نظــرات  اعمــال می شــد در ســال های پــس از انقــالب کم رنگ ت
کارشناســان متخصــص بیشــتر اســتفاده شــده اســت. سیاســت های مــوازی در 
نهادهــای اجرایــی هنــری بیشــتر شــد، در هــر دوره یــک یــا برخــی از انــواع موســیقی 
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تبلــور بیشــتری یافــت کــه بیانگــر کمبــود سیاســت بنیــادی و حمایت منطقــی، در این 
ــواع موســیقی اســت. به طورکلــی در بررســی نهایــی، هرچــه از  نهادهــا، درمــورد ان
آغــاز انقــالب می گــذرد، نــگاه زمینه گــرا بیشــتر مســلط می شــود و بــه همیــن علــت، 
ــای  ــته اســت در عرصه ه ــر راه داش ــه س ــی ک ــۀ موانع ــا هم ــیقیایی ب ــت موس فعالی

مختلــف افزایــش یافتــه اســت» (میثمــی، ١٣٨۶).
تأثیــر ایــن وضعیــت بــه  صــورت خالصــه در عرصــۀ سیاســت گذاری فرهنگــی 

در مــوارد زیــر خالصــه می شــود:
فقــدان گفتمــان مشــترک میــان فقــه و موســیقی: چارچــوب محدودکننــدۀ 
ــود.  ــه می ش ــا» خالص ــوِم «غن ــی از مفه ــف فقه ــیقی در تعری ــت گذاری موس سیاس
ــه  ــوط ب ــا» مرب ــوم «غن ــف مفه ــه تعری ــیقی ب ــه موس ــوط ب ــکام مرب ــه اح ازآنجایی ک
ــن  ــان در ای ــایر ذی نفع ــور س ــارکت و حض ــکانِ مش ــی اســت و ام ــان دین متخصص
ــه پدیــد آمــده اســت  مباحــث وجــود نــدارد، شــکاف گفتمانــی عمیقــی در ایــن زمین
کــه امــکانِ بحــث در بــابِ واقعیت هــای اجتماعــی دربــارۀ مصــرف موســیقی و 
واقعیت هــای علمــی و تخصصــی دربــارۀ انــواع موســیقی در آن وجــود نداشــته یــا بــه 
انــدازه ای نبــوده اســت کــه توافقــی پایــدار در ایــن زمینــه را پدیــد آورد. غنــا، کــه در فقــه 
ــه تصمیمــات  ــا ب ــدن اطــالق می شــد، امــروزه بن ــه ای خــاص از خوان اســالمی به گون
سیاســی، فضــای فرهنگــی و تصمیمات شــخصی افــراد تأثیرگذار، تمامــی عرصه های 
ــر آن  ــدون آنکــه پروتکل هــای روشــن و مشــخصی ب ــه اســت ب موســیقی را دربرگرفت
ــر و  ــی قه ــم نوع ــن عرصــه می بینی ــش در ای ــه بیش ازپی ــن آنچ ــود؛ بنابرای ــلط ش مس
جدایــی میــان هنرمنــدان و اهالــی موســیقی بــا علمــای دینــی، سیاســت مداران و حتــی 
ــِق شــکاف های فرهنگــی در عرصــۀ تولیــد  سیاســت گذاران اســت کــه موجــب تعمی
ــی  ــز شــده اســت. درحالی کــه چارچوب هــای دین و مصــرف موســیقی در جامعــه نی
ــر دارد.  ــکان تغیی ــای آن، ام ــوده و در صــورت آشــکار شــدن ضرورت ه ــب نب متصل
ــِل عــدم تبییــن درســت و پدیــد آوردن فضــای تغییــر در فضایــی غیــر از فضــای  عل

ــه آن هــا اشــاره شــده اســت. ــز ب ــال شــود کــه در ایــن گــزارش نی فقهــی می بایــد دنب
تعــدد نهادهــای حاکمیتــی و فقــدان اعتبــار مجوزهــا: عــالوه بــر منابــع رســمی 
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ــای رســمی،  ــق نهاده ــد و ازطری ــیقی صــادر می کنن ــاب موس ــی را در ب ــه احکام ک
مجوزهــای موردنیــاز بــرای هرگونــه فعالیت موســیقیایی در کشــور را اعطــا می کنند، 
ــع برخــی  ــه مان ــد ک ــز وجــود دارن ــی نی ــی و حکومت نهادهــای غیررســمی، غیردولت
فعالیت هایــی می شــوند کــه توســط نهادهــای رســمی و باتوجه  بــه مســائل فقهــی آن 
مجــاز دانســته می شــوند. ایــن مســئله به ویــژه درمــورد اجراهــای صحنــه ای موســیقی 
به نوعــی آشــفتگی و عــدم قطعیــت دامــن زده اســت. ایــن عــدم قطعیــت شــاید در 
عرصــۀ فرهنگــی کشــور اســالمی امــری رایــج و تاحــدودی پذیرفتنــی باشــد، امــا در 
ــای  ــد و فرصت ه ــی شــدیدی می کن ــرمایه گذاری اقتصــادی ایجــاد ناامن عرصــۀ س
اقتصــادی در عرصــۀ موســیقی را از میــان می بــرد. همیــن امــر مانــِع اقتصــادی مهمــی 
را بــرای ارتقــای سیاســت گذاری در حــوزۀ توســعۀ اقتصــاد موســیقی ایجــاد می کنــد.

موانع اقتصادی

بررســی مســئلۀ موســیقی ایــران از منظــر اقتصــاد سیاســی اهمیــت حیاتــی در درکِ 
ــی صنعــت موســیقی  ــرآورد می شــود گــردش مال ــن مســئله و شــناخت آن دارد. ب ای
کشــور١ حــدود ٣٠٠ میلیــارد تومــان باشــد.٢ در یــک گــزارش این گونــه آمــده اســت 
ــر ســانس  ــرای ه ــون ب ــا ۴٢ میلی ــیار مشــهور ت ــدار و بس ــای پرطرف ــه «خواننده ه ک
ــا احتســاب اجــرای ســه شــب  ــد. ب ــول کرده ان ــدگان درخواســت پ اجــرا از تهیه کنن
کنســرت به طــور متوســط یــک خواننــده ١٢٠ میلیــون تومــان درآمــد حاصــل 
می کنــد» (اکبــری صحــت، ١٣٩۶). گــردش مالــی ایــن صنعــت اگرچــه منطبــق بــا 
ظرفیت هــای آن نیســت امــا همچنــان رقــم قابل توجهــی اســت. آیــا ایــن رقــم نســبتاً 
ــر خــوش بــرای موســیقی کشــور در  بــاالی گــردش مالــی را بایــد به عنــوان یــک خب
نظــر آوریــم؟ پاســخ منفــی اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه صنعــت موســیقی نســبت 
بــه گذشــته رشــد زیــادی داشــته اســت، تاحــدودی پول ســاز شــده و شغل ســاز هــم 

شــده اســت امــا ایــن بــه معنــای پویایــی و شــکوفایی موســیقی کشــور نیســت.

١. ازآنجایی که مراجع مربوط به آموزش موسیقی، فروش ادوات موسیقی، تبلیغات، فروش آثار تولیدی و غیره 
متفاوت است، به صورت دقیق تر باید اشاره کرد که ارقام مورد اشاره تنها به اجراهای صحنه ای مربوط است.

٢. مصاحبه با اللهیاری، مدیر دفتر موسیقی، تیرماه ١٣٩٩.
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ــازۀ ســال های  ــم؛ در ب ــال توجــه کنی ــه یــک مث ــن موضــوع، ب ــح ای ــرای توضی ب
١٣۶۵ تــا ١٣٨٩، حــدود ٣٠ شــرکت موســیقی ثبــت شــده اســت و از ســال ١٣٩٠ 
تــا بــه امــروز، ۴٠٠ شــرکت جدیــد بــه ایــن آمــار اضافــه شــده اســت، یعنــی تعــداد 
شــرکت های نشــر موســیقی ١٣ برابــر شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه میــزان 
تولیــدات آثــار صوتــی از ســال ١٣٨١ تــا ١٣٩٧، ٧٠ درصــد رشــد داشــته اســت و 

از ســال ١٣٩٠ تــا ١٣٩٧، ایــن رشــد ٣٠ درصــد بــوده اســت.
ــد  در حقیقــت شــرکت هایی وارد عرصــۀ موســیقی می شــوند کــه هدفشــان تولی
ــای  ــه زحمت ه ــه ب ــت ک ــم اس ــدر ک ــدات آن ق ــداد تولی ــا تع ــت ی ــیقی نیس ــار موس آث
شــرکت داری نمــی ارزد، اتفاقــی کــه افتــاده این اســت که شــرکتِ موســیقی داشــتن نوعی 
ــا اقتصــادی بــرای افــراد خــاص شــده اســت، پول هایــی از  ســرمایه گذاری فرهنگــی ی
خــارج از حــوزۀ موســیقی وارد ایــن عرصــه شــده اســت کــه نــه بــا مناســبات تولیــد و 
آن می شــود. بســیاری از کارشناســان  عرضــۀ موســیقی رشــد می کنــد و نــه باعــث ترقــی ِ
و متخصصــان موســیقی از ورود پول هــای ســیاه، کثیــف و غیرشــفاف بــه ایــن عرصــۀ 

فرهنگــی کشــور گالیــه می کننــد کــه اساســاً خروجــی آن هــا ضدفرهنگــی اســت.
بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه صنعــت موســیقی از حیــثِ اقتصــادی عرصــۀ 
ــه  ــه ای اســت. ازآنجایی ک ــواع موســیقی در عرصــۀ اجراهــای صحن ــن ان ــت بی رقاب
ــه ای حاصــل می شــود، برنــدۀ  بیشــترین درآمــد در ایــن صنعــت در اجراهــای صحن
رقابــت اقتصــادی در ایــن میــدان آن نــوع موســیقی ای اســت کــه می توانــد ســالن های 
م اســت کــه در این  کنســرت را بــا بیشــترین قیمــت بلیــت فروخته شــده ُپــر کنــد. مســلّ
میــان هیــچ نــوع موســیقی ای تــوان رقابــت بــا موســیقی پــاپ را نــدارد. ازآنجایی کــه 
ــا جریــان دارد، یکــی از وظایــف اصلــی  ایــن رقابــت بــه همیــن شــکل در همــۀ دنی
دولت هــا در سیاســت گذاری فرهنگــی حمایــت از انــواِع غیرتجــاری موســیقی 

ــی اســت. ــراث فرهنگــی و ســرمایه های فرهنگــی مل به منظــور حمایــت از می
اگــر بــه بخــش اول ایــن گــزارش بازگردیــم کــه بــه توصیــف منطــق حمایتــی و 
ــا  ــی ب ــۀ سیاســت های کنون ــال موســیقی پرداخــت، فاصل توســعه ای دولت هــا در قب
ــپردگی  ــه سرس ــال پرســش اینجاســت ک ــود. ح ــردی مشــخص می ش ــن رویک چنی
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موســیقی کشــور بــه منطــق بــازار و ســودآوری اقتصــادی، بــدون وجــود حمایت هــای 
جــدی در ایــن زمینــه، چــه پیامدهایــی در عرصــۀ فرهنگــی و اقتصــادی بــرای کشــور 
داشــته اســت؟ و چگونــه، توفــق ایــن منطــق موجــب ایجــاد منافــع اقتصــادی ویــژه 
بــرای افــرادی شــده اســت کــه متعلــق بــه پهنــۀ فرهنگــی موســیقی نبوده انــد و صرفــاً 

بــرای ســرمایه گذاری ســودآور بــه ایــن صنعــت روی آورده انــد؟
فقــدانِ سیاســت گذاری فرهنگــی در حــوزۀ موســیقی بــه دلیــل موانــع فرهنگــی 
ــازار موســیقی نقشــی تعیین کننده تــر در تعییــن  ــا منطــق اقتصــادی ب باعــث شــده ت

ِمســیر، رویکــرد و روش پیشــبرد ایــن حــوزه داشــته باشــد.
ــرات  ــر تغیی ــدی در براب ــی ج ــه مانع ــیقی را ب ــدن موس ــی کاالیی ش ــن وضعیت چنی
ضــروری تبدیــل کــرده اســت؛ بنابرایــن بایــد گفــت صنعت موســیقی کشــور بــه دو بخِش 
درآمــدزای پــاپ و غیــر درآمــدزا، نحیــف و رو به  زوال کالســیک، ســنتی و نواحی تقســیم 
اول، ســود زیــادِ اجراهــای صحنــه ای باعــث جــذب ســرمایه گذاران  می شــود. در بخــش ِ
شــده اســت و همیــن حضــورِ ســرمایه تــا انــدازۀ زیــادی ایــن صنعــت را هدایــت می کند و 

مانــِع تغییــرات اساســی و ایجــاد اصالحــات در عرصــۀ موســیقی می شــود.
ــراز  ــواِع دیگــر تولیــدات موســیقی (به غی ــا ان درمــورد موســیقِی غیــر درآمــدزا ی
تأثیــر  تحــت  اخیــر  ســال های  در  اقتصــادی  مشــکالت  صحنــه ای)،  اجراهــای 
تحریم هــای اقتصــادی و نوســانات نــرخ ارز نیــز قــرار گرفتــه اســت. تحریم هــا باعث 
ــروزه یکــی از روش هــای  ــادی در حــوزۀ موســیقی می شــود. ام ــان اقتصــادی زی زی
ــاً  ــه عمدت ــای موســیقی اســت ک ــار در پلتفرم ه ــروش آث ــی در موســیقی ف درآمدزای
آمریکایــی هســتند. تحریم هــا ســبب شــده ایــن ارزآوری بــه  صــورت غیرمســتقیم و 
ازطریــق شــرکت های ثالــث انجــام شــود. ایــن امــر باعــث از بیــن رفتــن درآمــدی ۵٠ 
ــکان  ــر آســیب ها عــدم ام ــن از دیگ ــی می شــود. همچنی ــرای ناشــر اصل درصــدی ب
فــروش موســیقی بــه محصــوالت تصویــری خارجــی١ اســت کــه بــا اعمــال تحریم هــا 
ــر  ــه ازای ه ــاً ب ــروش عموم ــن ف ــر اســت. ای ــن عــدد در بســیاری از ســال ها صف ای
قطعــه چنــد ده برابــر هزینــۀ تولیــد یــک آلبــوم موســیقی اســت کــه طبیعتــاً صنعــت 

١. Synchronization: خریداری موسیقی برای محصوالت تصویری مانند کلیپ ها یا سایر ویدئوها.
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ــی از کانال هــای ثالــث  ــوان در بازاریاب ــم و عــدم ت ــل تحری ــه دلی ــران ب موســیقی ای
ــاً  ــم عمدت ــده خــارج از کشــور ه ــای زن ــم محــروم اســت. اجراه ــد ه ــن درآم از ای
ــانس  ــدود ١۵٠ س ــکا در ح ــای آمری ــر از تحریم ه ــورهای دیگ ــرس کش ــل ت ــه دلی ب
ــد  ــران ایــن عــدد می بای ــا پتانســیل موســیقی ای اجــرا در ســال اســت، درحالی کــه ب
بــاالی ١٠٠٠ تــا ١٢٠٠ ســانس باشــد. طبیعتــاً ایــن بخــش از مضــرات تحریــم بــرای 

صنعــت موســیقی ایــران اســت.
در حــوزۀ داخلــی، تحریم هــا و نوســانات ارزی باعــث بــاال رفتــن قیمــت مــواد 
اولیــۀ تولیداتــی همچــون ســی دی و کتــاب می شــوند. بــه دلیــل ظرفیــت مشــخص 
و محــدود خریــد آثــار فرهنگــی این چنینــی، بــا باالتــر رفتــن قیمــت مصرف کننــده، 
تیــراژ ســقوط می کنــد. به عنــوان مثــال، فــروش آثــار غیرتجــاری در حــدود ١٠ ســال 
بــرای هــر اثــر حــدود ١٠٠٠ نســخه بــوده اســت اکنــون ایــن عــدد بــه ســالی ١٠٠ 

نســخه ســقوط کــرده اســت (مصاحبــۀ نگارنــده، اســفند ١٣٩٨).
ــای  ــه در آن پول ه ــور، ک ــیقی کش ــدۀ موس ــار و رهاش ــادِ بیم ــب، اقتص بدین ترتی
هنگفتــی نصیــب افــراد کم شــمار می شــود، خــود به عنــوان یکــی از علت هــای بنیادیــن 
ــه ظرفیت هــای  ــن صنعــت نســبت ب مســئلۀ موســیقی شــناخته می شــود. اگرچــه، ای
ــا  ــدارد، ام ــی جایگاهــی ن ــده اســت و در عرصــۀ جهان ــدزای خــود کوچــک مان درآم
درعینِ حــال بــا اتــکا بــه همیــن خلــل سیاســتی موجــب پدیــدار شــدن منفعت هــای 

ــد. ــود عمــل می کنن ــرای اصــالح و بهب ــوان مانعــی ب اقتصــادی ای شــده کــه به عن

روندهای پیِش رو

غلبۀ اقتصاد بازار بر حکمرانی فرهنگی

در ذیــل ایــن عنــوان، رونــد اقتصادی ســازی موســیقی کشــور و آســیب های فرهنگــِی 
آن به عنــوان یکــی از روندهــای پیش رونــده در ســال های پیــش ِرو معرفــی می شــود. 
ــوان «اعــداد شــگفت انگیز  ــا عن ــگان در گزارشــی ب تیرمــاه ١٣٩٨ روزنامــۀ فرهیخت
ــود  ــده ای س ــرای ع ــیقی و کنســرت ب ــاً موس ــیقی» نوشــت: «قطع در اقتصــاد موس
ــه همیشــه  ــد و البت ــن حــوزه فعالیــت می کنن داشــته و دارد کــه سال هاســت در همی



 ۴٨

(١)

هــم می نالنــد کــه موســیقی در کشــور مــا مظلــوم اســت و بــه آن توجهــی نمی شــود. 
ــود و  ــتر می ش ــه روز بیش ــدگان روزب ــدگان و تهیه کنن ــرت گذاران، خوانن ــداد کنس تع
گــردش مالــی آن هــم بیشــتر. ایــن نوایــی اســت کــه نان هــای فراوانــی ســر ســفره ها 

ــد».١ ــوز عــده ای ناشــکری می کنن آورده اســت و هن
ــی  ــوان «جایگزین ــا عن ــوان ب ــه می ت ــیبی اســت ک ــده ای از آس ــْت چکی ــن روای ای
اقتصــاد بــا فرهنــگ» در عرصــۀ موســیقی آن را بازشناســی کــرد. موســیقی همچنــان 
ــد. در  ــی کنن ــی را بازنمای ــای واقع ــد روایت ه ــداد نمی توانن ــا اع ــودآور اســت ام س
مصاحبــه بــا تعــدادی از اهالــی نشــر موســیقی، واقعیت هــای زیــر عیــان می شــوند کــه 
آمارهــای رســمی نیــز آن هــا را تأییــد می کنــد امــا از چنیــن روایتــی طفــره می رونــد:

ــم  روبه افزایــش در حــوزۀ موســیقی، هیــچ ناشــری را نمی یابی ــان ناشــران ِ در می
کــه بتوانــد موســیقی ســنتی، مقامــی و نواحــی را منتشــر کنــد. ایــن نــوع موســیقی 

توجیــه اقتصــادی نــدارد.
ــود،  ــر نمی ش ــیقی منتش ــواع موس ــک ان ــه تفکی ــیقی ب ــرت های موس ــار کنس آم
واقعیــت آن اســت کــه بــر اســاس یــک تخمیــن، از حــدود ١٠ هــزار کنســرت 
ــوع  ــیقِی ن ــه موس ــوط ب ــا مرب ــورد آن ه ــر از ٢٠ م ــال ١٣٩٧، کمت ــده در س برگزارش

ــاری اســت. ــاپِ تج ــر از پ ــری غی دیگ
لوییــس چکناواریــان، آهنگ ســاز و موســیقی دان برجســتۀ کشــور، می گویــد: 
«تشــکیل ارکســتر ســمفونیک حداقــل بــه پنجــاه ســال زمــان نیــاز دارد. بچه هــا بایــد از 
شــش یا هفت ســالگی نواختن را شــروع کنند و در ٢٠ ســالگی وارد ارکســتر شــوند و 
در ٣٠ ســالگی نوازنــده ای خــوب برای ارکســتر شــوند».٢ کمیت و کیفیت ارکســترهای 
موجــود در کشــور گویــای وضعیــت نامناســب آمــوزش، مدیریــت و درمجمــوع، 
سیاســت گذاری و ســرمایه گذاری در ســطح کالن کشــور در حــوز ۀ موســیقی اســت 

کــه بــا واقعیت هــای آمــاری دربــارۀ درآمدزایــی عرصــۀ موســیقی همخوانــی نــدارد.
همــۀ این هــا نشــانه های احتضــار فرهنــگِ موســیقی کشــور اســت، حتــی اگــر از 
ُبعــد اقتصــادی از مزایــای بســیاری کــه توســعۀ پایــدار و درســت ایــن صنعــت بــرای 

1. http://fdn.ir/29409
2. https://tn.ai/2062887
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کشــور دارد چشم پوشــی کــرده باشــیم و فعالیــتِ اقتصــادی عــده ای در ایــن صنعــت را 
نشــانه ای از پویایــی آن بدانیــم. پیامدهــای چنیــن وضعیتــی در مــوارد زیــر آمــده اســت:

ســرریز ســرمایه های مالــی از بخش هــای دیگــر بــه بخــش موســیقی کــه خــود را 
در افزایــش شــدید تعــداد شــرکت های موســیقی و افزایــش شــکایت های مربــوط بــه 

ایــن ناشــران نوپدیــد و ناآشــنا در دادســرای فرهنــگ و رســانه نشــان می دهــد.
کوچــک، محــدود، غیرفعــال یــا غیرحرفــه ای بــودن ویژگــی ارکســترهای تهــران، 
ایــران و شهرســتان های کشــور اســت کــه باعــث شــده انگیــزه ای بــرای حرفــه ای شــدن 
نوازنــدگان وجــود نداشــته باشــد و اغلــب نوازنــدگان بــه حرفــۀ تدریــس روی می آورند. 
ایــن موضــوع در یکــی از مصاحبه هــا این گونــه بیــان شــده اســت: «موســیقی دان 
حرفــه ای مــا یــا بایــد بــرود درس بدهــد کــه ذائقــۀ آهنگ ســازی اش را از دســت می دهد 
یــا بایــد ذائقــۀ کاری اش را تغییــر بدهــد، مثــل ایــن می مانــد کــه یــک رمان نویــس ادبــی 

کتــاب آشــپزی بنویســد» (مصاحبــۀ نگارنــده، اســفند ١٣٩٨).
ــه  ــازار موســیقی کشــور دوران رو ب ــی اقتصــادی، ب بدین ســان، اگرچــه در نمای
ــه ای طــی می کنــد، امــا نــه از  رونقــی را از حیــث موســیقی پــاپ و اجراهــای صحن
نظــر اقتصــادی جایگاهــی متناســب بــا ظرفیت هــای خــود دارد و نــه از نظــر فرهنگــی 
بــه معنــای حــالِ خــوب ایــن شــاخۀ مهــم فرهنگــی کشــور اســت. چنانچــه بــه اذعــان 
ــی افــت  ــان خیل ــی در جه یکــی از مصاحبه شــوندگان، «االن شناســۀ موســیقی ایران
کــرده اســت، پنــج ســال دیگــر اصــًال شناســه ای نخواهیــم داشــت و می رویــم 

ــۀ نگارنــده، اســفند ١٣٩٨). زیرمجموعــۀ موســیقی عــرب» (مصاحب

عدم حفاظت از موسیقی ایرانی

ــراث  ــوان می ــه به عن ــیقی، ک ــی از موس ــن بخش های ــت رفت ــودی و از دس ــدِ ناب رون
رفتــن  دســت  از  به طورکلــی  و  می شــود،  شــناخته  تاریخــی کشــور  و  فرهنگــی 
ــم از  ــل، آن ه ــی و غیراصی ــیقی غیرایران ــا موس ــی آن ب ــی و جایگزین ــیقِی ایران موس
نــوع بی کیفیــت، رونــدی اســت کــه در ســال های پیــش  رو گریبان گیــر ایــن حــوزه 

ــد: ــه می یاب ــود و ادام ــد ب خواه
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ــز  ــت و نی ــت دول ــدم حمای ــت و ع ــرای فعالی ــترهای الزم ب ــودن بس ــم نب فراه
مشــکالت نظــام آمــوزِش موســیقی و نقــض گســتردۀ حــق نشــْر موســیقی هنــری را 

ــرده اســت. ــف ک ــور مضاعــف تضعی به ط
بررســی ها نشــان می دهــد تقاضــا بــرای موســیقی در کشــور باالســت؛ امــا 
تقاضــای قابل توجهــی کــه بــرای موســیقی در کشــور وجــود دارد از کانال هــای 
رســمی به خوبــی پاســخ داده نشــده اســت. حــال ســؤال ایــن اســت کــه ایــن تقاضــای 
ــی  ــد فاضل ــِش محم ــود؟ پژوه ــخ داده می ش ــری پاس ــِع دیگ ــه مناب ــیقی از چ موس
ــان  ــتر جوان ــه بیش ــری ک ــان داده اســت در فهرســت بیســت نف در ســال ١٣٨۴ نش
ــه  ــه در زندگــی ب ــد ک ــام برده ان ــده ای ن ــن خوانن ــوان اولی ــا را به عن ــران آن ه شــهر ته
او عالقه منــد شــده اند، ١٠ نفــر از خواننــدگان لس انجلســی اند. همیــن تحقیــق 
نشــان می دهــد هنرمنــدانِ موســیقی ای کــه به نوعــی نماینــدگانِ هنــرِ فرهیخته انــد در 
بیــن جوانــان کمابیــش ناشــناخته اند. یافتــۀ دیگــری نشــان می دهــد گرایــِش جوانــان 
ــه  ــی اســت؛ ب ــازهای ایران ــتر از س ــی بیش ــازهای غیرایران ــِی س ــوزِش نوازندگ ــه آم ب
ــار در کالِس نوازندگــی شــرکت  ــدازه کــه ۶٠/۶ کســانی کــه دســتِ کم یــک  ب ایــن ان
کرده انــد ســازهای خارجــی را بــرای یادگیــری انتخــاب کرده انــد (فاضلــی، ١٣٨۶). 
ایــن پژوهــش چنیــن اســتدالل می کنــد کــه عالقه منــدی بــه موســیقی های هنــری و 
فرهیختــه و بهره گیــری از آن هــا ‑ برخــالف موســیقی پــاپ ‑ بــه ســرمایۀ فرهنگــی 
ــی و کارِ  ــای عموم ــاب آموزش ه ــذا در غی ــاز دارد؛ ل ــۀ خاصــی نی ــرورش ذائق ــا پ ی
ــن اســت  ــان). روش ــد (هم ــن می آی ــری پایی ــیقی های هن ــانه ای، مصــرف موس رس
کــه باوجــود تقاضــای بــاال، موســیقی پــاپ اســت کــه جاهــای خالــِی موســیقی های 

ــران، ١٣٩٩: ٣٩) ــی  زادگان و دیگ ــد (تق ــر می کن ــری را ُپ هن
ــای  ــام گونه ه ــامل تم ــورکل ش ــا به ط ــدی و اجراه ــار تولی ــِی آث ــت ســطِح کیف اف
ــز افــت  ــه نی ــورد پســندِ عام ــی اســتانداردهای موســیقی های م موســیقی اســت؛ یعن
می کننــد. چنیــن موســیقی ای تــوان رقابــتِ چندانــی با تولیدکننــدگانِ خارجی موســیقی 
نــدارد و قــادر نیســت در بیــرون از مرزهــای کشــور مشــتری و شــنونده بیابــد (همــان).

نتیجــه ای کــه از ایــن فراینــد حاصــل می شــود بــه معنــای از دســت رفتــن عناصــر 



 سیاست موسیقی در ایران

 ۵١

اصیــل موســیقی ایرانــی در طــی زمــان اســت و آنچــه بیــش از هــر چیــزی در چنیــن 
آمــوزش همگانــی موســیقی بــرای کــودکان ایرانــی اســت. فراینــدی مؤثــر اســت عــدم ِ

چنانچــه در بخش هــای توصیــف وضعیت موجــود این گــزارش آمده اســت، آموزش 
موســیقی مختــص طبقــه ای خــاص اســت که امــکان آمــوزش موســیقی برای کودکانشــان 
را در آموزشــگاه های موســیقی فراهــم مــی آورد و ایــن امر به ناعدالتی آموزشــی گســترده در 
آمــوزش موســیقی منجــر شــده اســت. چنیــن رونــدی نوعــی محرومیــت از آمــوزش اولیــۀ 
موســیقی را بــرای کــودکان کشــور رقــم زده اســت کــه نتیجــۀ آن عــدم شــناخت موســیقِی 
باکیفیــت از موســیقی بــدون کیفیــت اســت. همچنیــن، کالِم مهیــِج غالــب بر موســیقی، 

بــدون توجــه بــه ارزش موســیقیایی، به تنهایــی موجــب جــذب مخاطــب می شــود.
درحالی کــه یونســکو در پنــج حــِق موســیقی کــه بــرای همــۀ مــردم جهــان 
ــراد بشــر  ــۀ اف ــرای هم ــارت موســیقی ب ــان و مه زب ــر حــق آمــوزش ِ برمی شــمارد، ب
تأکیــد می کنــد؛ بســیاری از متخصصــانِ موســیقی شــیوۀ رایــج اســتفاده از کالم و 
ــد ارزش هــای کالمــی و موســیقیایی  ــرای کــودکان را کــه فاق ــۀ موســیقی ب پس زمین
ــدم  ــد ع ــان معتقدن ــد. ایش ــد می کنن ــنوایی نق ــاد ش ــد فس ــری مانن ــا تعابی ــت ب اس
شــناخت کافــی از موســیقی نــزد عامــۀ مــردم و فقــدان توانایــی بــرای تشــخیص آن 
ــوان موســیقی ایرانــی ترویــج شــود و  باعــث شــده نوعــی از موســیقی و شــعر به عن

ــد.١ ــه ســودجویی بپردازن ــان ب ــن می عــده ای در ای
س. ب. نوازنده و مدرس موسیقی ایرانی نیز چنین می گوید:

ده سال پیش وقتی "یه گلی سایه چمن" را درس می دادم، هنرجوها 
خوشحال می شدند که باالخره به این آهنگ رسیدیم، اما بچه های 
است  نخورده  گوششان  به  آهنگ  این  حال  به  تا  اصًال  االن 

(مصاحبۀ نگارنده، اسفند ٩٨).
بدین ترتیــب بــا رونــدی مواجــه هســتیم کــه از یک ســو بــه از دســت دادن ذائقــۀ 
ــراث موســیقی  ــه از دســت دادن مفاخــر و می ــر ب ــی و از ســوی دیگ موســیقی ایران

ایرانــی منجــر خواهــد شــد.

١.  همچنین نگاه کنید به مصاحبه با میدیا فرج نژاد، آهنگساز و موسیقی دان ایرانی در خبرگزاری ایلنا، قابل دسترس در:
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-897070
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سیاست های پیشنهادی
ــا  ــور را ب ــیقی کش ــز موس ــده نی ــال های آین ــود در س ــای موج ــد، رونده ــه آم چنانچ

ــد کــرد: ــر مواجــه خواهن مســائل زی
از میــان رفتــن شناســۀ موســیقی ایرانــی در جهــان و حقــوق مــادی و معنوی • 

آن بــرای هنرمنــدان ایرانی
تغییــر ذائقــۀ موســیقیایی بــه دلیــل محرومیــت از آمــوزش، غلبــۀ ارزش هــای • 

موســیقی پــاپ بــر ســایر انواع موســیقی اصیــل ایرانی و ظهور بیشــتر پیامدهای 
پیدایــش فرهنــگ موســیقیایی ســخیف و کالمــی به انحاءمختلــف در جامعــه

ــیقی •  ــرمایه گذاری در موس ــرای س ــترش ب ــۀ اقتصــادی روبه گس ــاد زمین ایج
ــه  ــتی ب ــر سیاس ــری مؤث ــر متخصصــان و تنظیم گ ــدون اعمال نظ خــاص ب
ــۀ  حــذف ســایر انــواع موســیقی ایرانــی و ورود ســرمایه گذارانی بــدون زمین
ــه متضــرر شــدن  ــا هــدف ســودآوری و نیــز ب ــاً ب فرهنگــی متناســب و صرف
موســیقی دان هایی منجــر می شــود کــه فعالیت هــای غیــر عامه پســند دارنــد.

ــن •  ــر در سیاســت گذاری فرهنگــی در ای ــای تغیی ــه ضرورت ه ــی ب کم توجه
حــوزه بــه بــروز و تشــدید پیامدهــای تحلیل شــده می انجامــد کــه برخــی از 

ــد.  ــل جبران ان ــا به ســختی قاب ــوده ی ــر ب ــرات آن جبران ناپذی اث
بــرای تغییــر ایــن روندهــای مخــرب، ضــروری اســت بــه علــل بنیادیــن ســه گانه 
ــش، سیاســت های اصــالح و  ــن بخ ــود. در ای ــه ش ــد توج ــزارش آم ــن گ ــه در ای ک

تغییــرات ضــروری پیشــنهاد شــده اســت:
ضــرورت ایجــاد نظام اطالعات، برنامه ریزی و پایش موســیقی: بازنگری در ســاختار 
دفتــر موســیقی به نحوی کــه بــا ایجــاد یــک نظــام ملــی جمــع آوری، ثبــت و ذخیره ســازی 
داده هــای مرتبــط بــا فعالیت هــای حــوزۀ موســیقِی کشــور شناســایی بخش های آســیب پذیر 
موســیقی ایرانــی ممکــن شــود و بــا ارائــۀ گزارش هــای مــوردی و دوره ای بــه مراجــع باالتــر، 

امــکان شــناخت بهتــر ایــن عرصــه و تغییــرات ضــروری در آن فراهم شــود.
ایجــاد ســازوکار حمایتــی بــرای گونه هــای موســیقیایی غیرتجــاری: بازنگــری 
در ســاختار دفتــر موســیقی به نحوی کــه بودجــۀ الزم برای حمایت از موســیقی ســنتی 
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و نواحــی ایرانــی ممکــن شــود. اســتفاده از متخصصــان هریــک از ایــن حوزه هــا و 
برنامه ریــزی توســط ایشــان بــرای حمایــت از بخش هــای مرتبــط امکان پذیــر شــود 
و ایجــاد و تقویــت ارکســتر ملــی ایــران و ارکســتر ســمفونیک شــهرهای کشــور 
ــی و  ــرد. ســازوکارهای اســتفاده از ظرفیــت نهادهــای دولت ــرار گی در دســتور کار ق
ــن  ــی و همچنی ــه ای موســیقی ســنتی و نواحــی ایران ــرای اجراهــای صحن عمومــی ب
ــی، گردشــگری و صنایع دســتی در  ــراث فرهنگ ــای وزارت می ــتفاده از ظرفیت ه اس
حراســت از میــراث معنــوی موســیقی ایرانــی بررســی گــردد و راهبردهــای مشــخص 
تعییــن و اجرایــی شــود. راهبردهــای مؤثــر بــرای تشــویق ســرمایه گذاری و حمایــت 

از انتشــار آثــار موســیقی ســنتی و نواحــی تعییــن و اجرایــی شــوند.
ــرا  ــت اج ــردن کیفی ــاال ب ــرای ب ــی الزم ب ــاخت های فن ــای زیرس ــاد و ارتق ایج
ــری و  ــد موســیقی: ســاخت، بازســازی و فعــال کــردن تاالرهــا و مراکــز هن و تولی
بهره گیــری از امکانــات موجــود و جلــب مشــارکت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، 

ــیقایی ضــروری اســت. ــای موس ــی در توســعۀ فعالیت ه ــی و غیردولت دولت
ــی  ــه  صورت ــد ب ــر موســیقی می بای ــر موســیقی: ســاختار دفت توانمندســازی دفت
ــِی  ــازوکارهای حقوق ــال س ــرای اعم ــت الزم ب ــدرت و مقبولی ــه ق ــود ک ــد ش توانمن
ــکاری  ــا هم ــار موســیقی ب ــدگان آث ــرای تولیدکنن ــر ب ــف و نش ــه  حــق تألی ــوط ب مرب
نهادهــای صنفــی را پدیــد آورد. همچنیــن ایــن نهــاد می بایــد روندهــای مجوزدهــی 
بــه آثــار موســیقی در بخش هــای ســنتی و نواحــی را بــه نحــو مطلــوب تغییــر دهــد و 

مجوزهــای بلندمــدت را بــرای ایــن آثــار صــادر کنــد.
ارتقــای اعتبــار مجوزهــای اعطاشــده: در حــال حاضــر مجوزهــای تأییدشــده 
از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــرای اجراهــای صحنــه ای توســط ســایر 
نهادهــای حاکمیتــی پیوســته لغــو می شــوند و دولــت توانایــی الزم را بــرای اعمــال 
قوانیــن سراســری در همــۀ شــهرهای کشــور درمــورد اجراهــای صحنــه ای نــدارد. ایــن 
امــر زمینــه ای بــرای فســاد مالــی در بخش هــای دولتــی و خصوصــی پدیــد مــی آورد 
کــه افــرادی، بــا اســتفاده از رانت هــای موجــود، اعتبــار مجوزهــا را ارتقــا می دهنــد. 
ــر  ــی امکان پذی ــق در ســطح حاکمیت ــره و تواف ــق مذاک ــت ازطری ــن وضعی ــود ای بهب
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اســت. مصاحبــه بــا مســئوالن دولتــی تــا کنــون حاکــی از فقــدان عــزم و اراده بــرای 
چنیــن مذاکــره ای بــوده اســت.

و  مذهبــی  دغدغه هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــا  موســیقی  همگانــی  آمــوزش 
حاکمیتــی: آمــوزش مبانــی موســیقی بــه  صــورت همگانــی بــا هــدف ارتقــای ســواد 
ــتور کار  ــد در دس ــه می بای ــیقی اســت ک ــج موس ــرِ تروی ــاوت از ام ــیقیایْی متف موس
مذاکــرات گســترده بــا مراکــز آمــوزش دینــی به ویــژه در مقاطــع عالــی قــرار گیــرد. 
ــن ضــرورت آمــوزش  ــرای تبیی ــه حــوزه  ب ــری وابســته ب جلــب همــکاری مراکــز هن
ــتفاده از  ــرای اس ــک سیاســت اقتصــادی ب ــۀ ی ــن تهی ــیقی و همچنی ــی موس همگان

ــت. ــروری اس ــتغال زایی ض ــیقی در اش ــی موس ــوزش همگان ــت آم ظرفی
اجــرای ایــن سیاســت ها یــا سیاســت های مشــابه می توانــد فرصت هــای نوپدیــد 
یــا فرصت هــای نهایــی را بــرای حوزه هــای زیــر پدیــد آورد کــه چشم پوشــی از آن هــا 

مغایــر بــا منافــع ملــی اســت:
بهره منــدی از فرصت هــای اقتصــادی و اشــتغال زایی بــا توســعۀ بخــش • 

فرهنگــی در زمینــۀ آمــوزش همگانــی موســیقی به ویــژه هم راســتا بــا اصــول 
اقتصــاد مقاومتــی

ظرفیت هــای •  از  بهره منــدی  بــا  فرهنگــی  فرصت هــای  از  بهره منــدی 
موســیقی نواحــی و تقویــت بخــش گردشــگری فرهنگــی

بهره مندی از آخرین فرصت نجات بخشی موسیقی نواحی از نابودی کامل• 
بهره منــدی از فرصــتِ حفاظــت از موســیقی ایرانــی در برابر انواع عامه پســند • 

ــری  ــه از ارزش موســیقیایی و فرهنگــی کمت ــی و خارجــی ک موســیقی ایران
برخوردارنــد بــا ایجــاد ذائقــۀ موســیقیایی مبتنــی بــر آمــوزش و آگاهــی.
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