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 چکیده
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.مقدمه0
عمییی بر شنوندگا  آ  داشته باشد. موسییی  تأثیرتواند ترین هنرها میعنوا  انتزاعیموسییی به

نشاط یا ُحیز  مخاطبیا  را در و تواند باعث برانایختن احساسات و تهییج مستمعا  شده، می
کارکردهای فراغتی و معنوی موسییی در متن حیات اهتمیاعی  ،همین ههتباشد. بهپی داشته 

گرفته اسیت  قرار... دین، سیاست، ورزش و همچو بسیار مورد توهه سایر نهادهای اهتماعی 
 تیری دربیاره  هیام  نظرییات ،پردازیکسی که در نظریه عنوا  به 1(. مریام91 ،9914)سروی، 

کارکرد موسییی در هامعه ارائه داده است، بر این باور است که مردم از هر فرهنگ و هامعه و با 
کار دارند و دلییل اهمییت موسیییی در وایی سریهای موسییهر میزا  از تحبیالت، با فعالیت

فراوانی در هوام  بشری میایسه با سایر هنرها شاید به این خاطر باشد که موسییی کارکردهای 
 (. 31 ،9912است )امیرمظاهری و عزیزی،  در طو  تاریش داشته

ای برخیوردار اسیت و کاربردهیای موسیییی در هنر موسییی در هها  امروز از هایایاه وییژه
های مختلف فرهنای و اهتماعی قابل کتما  نیست. بررسی موضوع موسییی و حرمت عرصه

که در سالیا  اخییر بیا گسیترش صینای  صیوتی و تبیویری از  موضوعی است ،غنا در اسالم
موسیییی بیر همایا ، فییه اسیالمی  تأثیرتری برخوردار گشته است. با توهه به اهمیت افزو 

و آ   کردههمیشه درصدد آ  بوده است که این گرایش را در ههت میاصد خود کنتر  و هدایت 
ع هام  از نظر فیه اسیالمی در میورد موسیییی حا ، اطال شرع قرار دهد. با این را در محدوده  

، هنیر و دیین بسییار مفیید اسیت )حاهییا  ۀنظرا  عرص ، کارشناسا  و صاحبمسئوالبرای 
 (. 2 ،9911، برزوئی، و زما  محمدی

ای در مییا  عناصیر اما با گسترش مدرنیته و عناصر مرتبط با آ ، ما شاهد تعارضات گسیترده
سیاالری،  هیای غیردینیی، رشید دییوا (. ظهور سازما 9944 مختلف فرهنای هستیم )سروی،

مؤسسات دانشااهی، مراکز متعدد آموزش موسییی و سایر مواردی که در باال به آ  اشاره شد، به 
پیش، و انیدکی پییش از آ ، مواههیه بیا  ۀسد ۀدر آستان، این تضاد بیشتر دامن زده است. در ایرا 
تجیدد و  ۀتر از پیش رخ نمود. آشنایی ایرانیا  با اندیشی فرهنگ موسییایی غرب در مییاسی وسی

رویارویی آ  با سنت برانایخته شید، تیا امیروز نییز بیا همیا  قیوت پیا ۀ هایی که در نتیجچالش
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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9 
چالش های دین و 

 موسیقی در ایران ...

(. این رویارویی از طریق افیزایش سیطم مبیادالت اقتبیادی، 299 ،9943برهاست )اسعدی، 
واردات  ،طیور ماییا . رخ داده اسیت. بیهتجیاری، فرهنایی، اقتبیادی، سیاسیی، توریسیتی و ..

های اروپایی، سفر میامات دولتی، اعزام دانشجویا  بورسییه های گرامافو  توسط کمپانیصفحه
و از همیه  ،به اروپا، ورود کاالهای خارهی اعم از مبیرفی و غییره، همچنیین مبیادالت علمیی

و ، هر یک بیه شیکلی در ایین های همعی، همچو  رادیو و تلویزیتولد و گسترش رسانه ،ترمهم
هنری، و گاه  اند. در این بین، سنت گاه در قالب بینش، نارش و شیوه  برخورد فرهنای نیش داشته

هیای های دینی در میابل این شرایط سربرآورده است. ظهور دو انیالب در سیا در پوشش سنت
تیأثیرات شیارفی را بیر  ترین تغییرات سیاسی در داخل ایرا ،عنوا  مهمش بهه. 9933و  9243

هایی از موضوعات بیشیتر میورد حیات فرهنای گذاشته است. در هر یک از این دو انیالب هنبه
پرستی، آزادی سیاسی، مبارزه بیا نظیام گرایی، وطنیهای مل  توهه بوده است. در انیالب او  ایده

دوم عالوه بر تکیه بر برخی طلبی، آزاداندیشی و... و در انیالب خواهی، عدالتاستبدادی، برابری
از موضوعات انیالب نخست، تمرکز بر ابعاد فرهنای و اهتماعی بیشتر بوده است. انیالبی که از 

پی  از بنیابراین، والیت فییه سربرآورده اسیت.  درو  آ  نظام همهوری اسالمی بر مبنای نظریه  
بایست بیا عییار و وند که میشگیری این نظام، عناصر و اهزای فرهنگ با شرایطی روبرو میشکل

 9933گیدنز در توضیم تحوالت هاری در دین با تأکید بر انییالب  مییاس دینی سنجیده شوند.
دیدگاهی که مارک ، دورکهایم و وبر همای در آ  سهیم بودند این بود که دیین »گوید: چنین می

شید  فراینیدی  دنییویآیید و ای درمییصورت امری حاشییه پیش در دنیای مدر  به از سنتی بیش
توانست حدس بزند که ییک نظیام شناس شاید تنها وبر میناپذیر است. از این سه هامعهاهتناب

تحوالت مهم سیاسی  ۀای پیدا کند و پایدینی سنتی مانند اسالم ممکن است تجدید حیات عمده
در اییرا  رخ  9141 ۀچیزی است که در دههما  در اواخر قر  بیستم شود؛ با این همه این دقییًا 

( تشی  همچنا  نفوذ خود را حفظ کرده اسیت. میذهب شییعه امیروز 391 ،9931)گیدنز،  «داد
تیرین اییدئولو ی انییالب اییرا  را ها و عیایدی بود که مهمدین رسمی ایرا  است و منب  اندیشه

 (. 393، تشکیل داد )هما 

حمایت از  درخبوصقانونی دولت،  ۀئولو ی حاکم و وظیفایرا ، به اقتضای اید ۀدر هامع
دنبا  آ  مرتف  کرد  نیازهای اهتمیاعی و فرهنایی میردم از ییک تولید و مبرف فرهنای و به
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نیش کلیدی دین و مبانی فیهی متعدد آ  در همهوری اسالمی از طرفی دیار، به نظر  و ،طرف
درگمی مضاعفی شده رسد نظام سیاسی در مورد موسییی روز به روز دچار نوعی ابهام و سرمی

طوری که در نزد بسیاری از فیها، اشکالی از موسییی و یا بعضًا کلیت آ  حرام تلییی است؛ به
کنید. ایین امیر باعیث شیده تیا نحیوی دیایر هلیوه میی شود و نزد برخی دیار، موضوع بهمی

وی و های گوناگونی مواهه شوند )سرهای قانونی متولی موسییی در این حوزه با چالشسازما 
رغم وهود قوانین رسمی، نظام سیاسی کشور تاکنو   بر این اساس به .(913 ،9914همکارا ، 

 ۀموسیییی از دهی ۀاتخاذ نمایید و تولیید و عرضی پارچه نتوانسته در قبا  موسییی، موضعی یک
 های متعددی بوده است. پنجاه تا نود هجری شمسی شاهد تغییرات و نوسا 

 ۀگذشته )ده ۀر عرضه و مبرف محبوالت موسییایی طی پنج دهمیزا  تغییرات د ۀمطالع
گیذاری فرهنایی در بخیش موسیییی کشیور کمیک نمیوده و سیاسیت فراینید( بیه 11تا  31

ین ارشد و میانی بخش موسیییی کشیور را میسیر مسئولگیری مدیرا  و سازی و تبمیمتبمیم
دنبا  شناخت و  حاضر پ  از بررسی پیشینه و مبانی نظری تحییق، به ۀسازد. بنابراین، میالمی

شیناخت راهبردهیای فعیاال  و  همچنیینبنیدی مواضی  حاکمییت در برابیر موسیییی و  دسته
کنندگا  موسییی با توهه به رویکردهای دینیی بیه موسیییی در کشیور اسیت. بیر ایین مبرف
تحیییق   گییری روش اختی، و بیا بهرهشین حاضر قبید دارد بیا رویکیردی هامعه ۀمیال ،اساس

های آمارهای موهود  داده همچنینها نظیر اسناد و مباحبه و  وری دادهآ تاریخی و ابزارهای گرد
های دینی و حاکمییت کشیور را دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نیش گرایشدر 

 بررسی قرار دهد. مورد  9911الی  9933های تولید و مبرف موسییی طی سا  ۀدر حوز
 

 . پیشینه تحقیق2

ها و نامهنیش رویکردهای دینی و حاکمیت دینی بر موسییی کشور، میاالت، پایا  درخبوص
ایین  ۀگرفتیه دربیار وهیوی صیورتکتب متعددی به چاپ رسیده است. اما با توهه به هسیت

از آ  ییاد بخشی هزئیی در دیده شد یا اینکه کمتر  شناختی موسیییموضوع، مطالعات هامعه
موسییقی رر سییر تی یی و  پیرامون حقیقت موسییقی ننیایی هشت گفتارهای . کتابشده بود

 9931و 9931هیای فارسی که به قلم اکبیر ایرانیی قمیی در سیا  فقهی ۀپنج رسالو  هااندیشه
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هنری سازما  تبلیغات اسالمی به چاپ رسیده است به مطالعه و بحیث پیرامیو   ۀتوسط حوز
ای پردازد و تاکنو  مطالعیهباره میهای أخذ شده در اینمباحث فیهی و اخبار احادیث و مأخذ

هیای شناختی و تبیین شرایط و رویکردهای اهتمیاعی در قبیا  گیرایشپیرامو  مباحث هامعه
پراکنده به موارد  صورت بهارفته است. هرچند که در خال  مباحث دینی به موسییی، صورت ن

امیا  ،اشیاره شیده ...گذاری در بخش موسییی و آمار مبرف موسییی سیاست همچو متفرقه 
هیای شناختی به تمامی گرایشرویکردی هامعه ،کندپژوهش ما را از سایر موارد هدا میآنچه 

دولتیی و تولیید و مبیرف موسیییی در مواههیه بیا  زما  مناسباتدینی در قبا  موسییی و هم
 های دینی است. گرایش

نییش حکومیت در حلییت و حرمیت »نامه خود را با موضیوع  ( پایا 9911سمانه بیای )
مفبل به غنا،  رۀعالوه بر اشا به انجام رسانید. ناارنده« 9911موسییی از دیدگاه فیها در سا  

پرداخت و آ  را تاب  شرایط فیزیکی، فرهنای  «عرف»وم موسییی، و احکام مرتبط با آ  به مفه
اختییارات والییت فیییه  ۀو اهتماعی دانست. وی با اشاره بیه احکیام اولییه و ثانوییه در حیوز

حکومت ]دینی[ از اختیارات و وظایف  ۀچه در حوزآن ۀاساسًا هم دهد وتوضیحات مفبلی می
دار حکومت اسالمی الشرایط، که زمامییه هام پیامبرا  و اماما  پ  از او بوده است را برای ف

آور را برای تشخیص حرمت و یا حلیت موسییی، الیزاماو نظر ، داند. در نتیجهاست، معتبر می
 (. 99-913 ،9911داند )بیای، می

 و معاصیر دینیی هیایگیرایش»ای بیا عنیوا   میالیه( در 9914)سروی، محدثی و صمیم 
بیا توهیه بیه  موسییی در ایرا  پسیاانیالبی به وضعیت «پساانیالبی ایرا  در موسییی وضعیت

 بیا دینیی هیایگیرایش نسبت میاله پرداختند. این های دینی موهود در عبر معاصرگرایش

 دینی گرایش که داد نشا  بررسی این داده است. قرار موردبحث معاصر ایرا  در را موسییی

ط بر ایین  دارد. انفعالی وضعیتی موسییی، ۀکنندمطالبهاهتماعی  فشار برابر در ایرا  در مسل 
 نیاورده، دستبه دین نهاد از را خود نسبی استیال  هنر نهاد معاصر ایرا  اساس، گرچه در

 .است هریا  در دین نهاد ۀسیطر از آ  شد  خارج و هنر نهاد به سود روند تحوالت اما
موسیییی پیاپ  ۀمال اییرا : دربیار صداهایی»عنوا  با ای در میاله( 2193) مهدی سمتی

طیور موسییی ایرا  به ۀباربندی سیاسی چهل و اندی سا  اخیر، دربر اساس نوعی دوره «ایرا 
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از نسیبت دیین و  طور مشیخص بیهطور خاص بحیث کیرده اسیت. او کلی و موسییی پاپ به
و فرهنای  های سیاسیبلکه اشاراتی به محدودیت ،موسییی در ایرا  معاصر سخن نافته است

  (.2193)سمتی،  داشته است
گاهان» ۀدر میال (2191) 1ایملیحه مغازه به بررسی  «معاصر در ایرا  ۀروندهای موسییی آ

نژاد پرداخته است. او ریاست احمدی ۀمشروطه تا انتهای دور سری  وضعیت موسییی از عبر
هیای رسییمی و ر بیر آ  اسیت کیه موسیییی در اییرا  بعید از انییالب در معیرک انیواع کنتی

او نیش نااه دینی مسلط را در ِاعما  نظارت و  (.3، 2191ای، )مغازه ها بوده استمحدودیت
مشیی شأ  اهتماعی و قانونی موسییی را در چارچوب خیط»سازد و ها برهسته میمحدودیت

( بیه رهبیری 9933-9914هیای فضای اهتماعی انیالبی )سا  ۀبه چهار دور «فرهنای دولت
 ۀ(، دور9931-9941اصیالحات ) ۀ(، دور9911-9931سیازندگی ) ۀاللیه خمینیی، دورآیت

بندی او از وضیعیت موسیییی . دسته)هما (بندی کرده است ( تیسیم9941-9912سرکوب )
 ۀای بیر آ  اسیت کیه در دورسیاسی و ناظر به آمد و شد برخی میامیات حیاکم اسیت. مغیازه

موسیییی حیاکم بیوده اسیت.  ۀها در حیوزبالتکلیفیها، و قاعدگیها، بینخست ناهماهنای
های فرهنای از همله توزی  و مبرف ها در فعالیتبالفاصله بعد از انیالب انواع محدودیت»

شیده، تیوییت شیده های همهوری اسیالمی تلییی میینوعی از موسییی که ناسازگار با ارزش
بایسیت مجیوز اداری طوالنی می فرایندها در طی یک در این دوره موسیییدا )هما (.  «است

و خواند  زنیا  نییز اند و موسییی پاپ ممنوع شده مدارس موسییی تعطیل شده .دریافت کنند
میدارس  ،دوم ۀفیط موسییی ایرانی کالسیک تیا حیدی مشیروع اسیت. در دور .قدغن گردیده

های عمومی سرتاند و کنها به تورهای ههانی موسییایی رفتهاند و موسیییدا موسییی باز شده
ممنوع بوده امیا موسیییی محلیی و موسیییی کالسییک همچنا   اند. موسییی پاپبرگزار شده

مشی گشایش فرهنای، فضای فرهنای اصالحات خط ۀایرانی وض  بهتری داشته است. در دور
وییژه های موسیییی بیهگونه ۀهایی در همها و خالقیتآزادتری را فراهم ساخته است و نوآوری

ییی کالسیک پدید آمده است و موسییی پاپ و حرکت صنعت موسییی احیا شده اسیت. موس
های موسییی افزایش یافتیه سبک ۀممنوع بوده، اما حضور زنا  در همهمچنا   خوانی زنا تک

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کیید بیشیتر است. در خال  این دوره، شکل هدیدی از موسییی چندسبکی بیا  بیر مییوالت تأ
ها ها دوباره با محدودیتچهارم، موسیییدا  ۀست. اما در دوراهتماعی و سیاسی شکل گرفته ا

نحیوی از  های هدید ارتباطی بهره بایرند تا بیهفناوریاند از اند اما کوشیدهو موان  مواهه شده
گرایییی برخییی ای متمرکییز بییر موضییوع سیینتهییا بکاهنیید. صییمدزاده در میالییهمحییدودیت

(، از 2194)صیمدزاده،  «ایرانیی از انییالب تیاکنو موسییی »عنوا  با های ایرانی موسیییدا 
بر موسییی ایرا  بعد از انیالب سیخن گفتیه اسیت.  «هو فیهی»ط مذکر شد  موسییی و تسل  

دیین و  ۀنحیو هیدی بیه رابطی خیود بیه ۀکسانی است که در میال ۀاز همل( 2111) 1رستوواک
دین و موسیییی از منظیر موسییی در ذیل حکومت دینی پرداخته است. در بحث او نیز نسبت 

طیور های میا  این دو نهاد اهتماعی، مورد اعتنای هدی قرار نارفته اسیت. او البتیه بیهچالش
رهنگ ارشیاد اسیالمی توهیه شده بر موسییی توسط وزارت و ف های اعما هدی به محدودیت

 (.2111)رستوواک،  کرده است
 9931دهد که در آثاِر ایرانی قمی )موضوع مورد مطالعه نشا  می ۀبندی و مرور پیشینهم 

شیناختی  تری بیه ابعیاد هامعه نحو مشیخص ( به9914( و سروی، محدثی و صمیم )9931و 
ای شده اسیت. ملیحیه مغیازه  وضعیت موسییی در ایرا  معاصر و نیز نسبت آ  با دین پرداخته

و موسییی را مورد  مرور سری  اما ارزشمندی بر روند تحو  موسییی انجام داده، اما نسبت دین
هیای موسیییی در ذییل ییک محدودیتبیشتر  نیز (2111ک )رستووابررسی قرار نداده است. 

توا  گفت که در مطالعات و آثار موهود، بحث حکومت دینی را مورد توهه قرار داده است. می
نیش رویکردهای دینی موهود در کشور در تولیید و مبیرف موسیییی  ۀاندکی دربار ۀو مطالع

 نجام شده است. ا
 

 . چارچوب نظری 3

دهد و بیه بررسیی و اهتماعی های می ۀطور معمو  در درو  زمینشناسی هنر، هنر را بههامعه
منید اسیت. عبارت دیار، هنر نییز امیری زمینیهبه(. 3، 9113، 2)ویتکین پردازدتحلیل آ  می

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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تغییرات فرهنایی در داخیل و های مربوط به ایرا  پ  از گذراند  دو انیالب، و چالش ۀهامع
خارج از مرزهای خود، در شرایطی قرار گرفته که برخی از عناصر و اهیزای فرهنایی در بسیتر 

بر آ  است که فرهنگ هوامی  هدیید از سیه  1اند. دیوی اهتماعی دچار تعارک و تضاد شده
نظر به(. 999 ،9943ساحت متمایز تشکیل شده است: شناختی، هنجاری، و ابرازی )دیوی ، 

ها رسد این دوگانای در فرهنگ ایرا  معاصر هم در ساحت شناخت و هم در سایر ساحتمی
از همله ساحت ِابرازی و ساحت هنجارین پدیید آمیده اسیت. ایین دوگیانای در قلمروهیای 

شد  است. در قلمرو هنر نیز وض  مشابهی  مختلف فعالیت انسانی و اهتماعی در حا  تجربه
اند. های هنر و دین اظهار نظر کرده چالش درخبوصپردازا  خی از نظریهدر هریا  است. بر

گوید، سطم درونی و بنیادی است و  سطحی که ماک  وبر در آ  از تضاد دین و هنر سخن می
هنری و نیز رقابت کارکردی بین دین و  ۀدینی و تجرب ۀبه وهه ماهوی تجرببیشتر  رسد نظر می به

نحو گری بهویژه او در بحث از موسییی، از امکا  هلوه(. به919 ،9942ناظر است )وبر،  هنر
تیرین موسیییی، کیه درونیی»گویید: هنیری و دینیی سیخن میی ۀماهوی تیابلی دو نوع تجربی

بیدیلی  همچیو سازی،  ترین صورت خود، یعنی موسیییهنرهاست، ممکن است در خالص
 (.912 ،)هما  «گر شودناموهه برای تجربۀ اصیل مذهبی هلوه

ویژه در دنیای مدر  نیز  توا  در سطم نهادی و به های هنر و دین را میاما تضادها و چالش
توا  از تضاد نهادی دین و هنر در ابعاد و سطوح مختلف سخن گفیت.  دنبا  کرد. در واق ، می

ارت عب وکار دارد. بهبازتولید، و توزی  معرفت دینی سردین نهادی اهتماعی است که با تولید، »
سیروکار دارییم آنهیا  کند تا معنایی دینی از اموری که در زنیدگی بیا دیار، دین به ما کمک می
ما  نائل شویم. این نوع معرفت، دینیی  های روزمره ای دینی از تجربه حاصل کنیم و به ارزیابی

نیامیم، شیکل گرفتیه  دینیی می ۀکه آ  را تجربی ،انسانی ۀاست چو  حو  نوع خاصی از تجرب
توا  آ  را  شود که نمی ترین نوع نمادپردازی دینی می نیز معرفت دینی شامل عاماینجا  در است.

همین ترتییب، هنیر نییز  (. به911-931 ،9911)محدثی،  «ای تیلیل داد صرفًا به بعد اندیشه
انید. (. این دو نهاد در گذشته در هم تنیده بیوده221 ،9911، 2است )باستیدنهادی اهتماعی 
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(. 339 ،9911، 1)ولتر اشیتروف« اندبشر و هنرهای آفریدۀ او همواره در هم تنیده بودهادیا  »
از  ،کندکه دین قدرت زیاد خود را اعما  می هرها»نویسد: تأثیر دین بر هنر می ۀدربار 2باستید

ماند و در تمام هاهایی که دین های شرقی، هنر چونا  هنری محبور باقی میهمله در هامعه
)باسیتید،  «سیابیه داردهای اهتماعی دیار در حا  رقابت است، هنر شیکوفایی بییگرایشبا 

هیا و هیم بیا دیین هیم بیا ممنوعییت»گویید کیه بینانیه مییدرستی و واق (. او به931 ،9911
(. باستید 931 ،)هما  «داشته است تأثیرهایش، و هم با اصو  هزمی و عرفانش بر هنر فرما 

 (.223 ،اش مورد بحث قرار داده است )هما ا در روند تاریخیتحوالت نهاد هنر ر
اند.  شید  گیام برداشیته در عبر مدر  نهادهای اهتماعی در ههت خودگردانی و مسیتیل

در هها  قرو  وسطا، نهاد هداگانه و مستیل به نام نهاد هنر وهود نداشت. »اند که برخی بر آ 
وییژه بیه دیین، وابسیته بیود. درسیت هتماعی، بههای ادر عوک، تولید فرهنای به دیار حوزه

هنر  ۀهای عبر مدر  در حوزهای آ  دوره، که از نظر انسا همین سبب، بخش اعظم ساختهبه
اند. ]...[ فیط در عبر مدر  و خاصیه از گیرند، در واق  برای اهداف دینی تولید شدههای می

« ههیا  هنیری»ای بیه نیام هداگانیهسو، است کیه نهیاد اهتمیاعی اواسط قر  نوزدهم به این
(. بوردیو نیز از 31-11 ،9913، 3و هاگسو  )انالی  «شودآید و تابیت میرفته پدید میرفته

(. در حییییت، تحیوالت 11 ،9913، 4سخن گفته اسیت )لیین «میدا  تولید هنری مستیل»
کرده است. از  اهتماعی در دنیای هدید بستری برای این خودگردانی نهادهای اهتماعی فراهم

رو، نهاد هنر و نیروهای فعا  در این قلمیرو از فعالییت انسیانی و اهتمیاعی نییز در مسییر این
ها و هنجارهای دینی مسلط رها کنند.  کوشند خود را از ارزش اند و می شد  گام برداشته مستیل

هتمیاعی، و هنر اثیر خیود را بیر تمیام کارکردهیای ا»گوید: درستی میطور که باستید بههما 
شیود، مستیل مییبیشتر  (. هرقدر که نهاد هنر214 ،)هما  «کندخبوص بر دین اعما  میبه

ها و منازعات دین و هنر و نیروهای این دو شود. البته، چالشگذاری افزوده میتأثیربر ابعاد این 
نبوده است. هرچند  مسئلهمان  و مناسبات بین دین و هنر همیشه بی»نهاد امری قدیمی است. 
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کننید، و آورند، در های خود هنرمنیدا  را مواخیذه مییادیا  زمینۀ بالندگی هنرها را فراهم می
هیای  در کنند؛ و متیاباًل هنرمندا  بیهکوشند که برخی از انواع هنرها را تعطیل و از میدا  بهمی

شیورند و در ر برابیر آ  مییآ  که هنر خود را در خدمت آرما  این یا آ  دین قرار دهند، گیاه د
ماقبیل میدر   ۀترین مکتوباتی که از دوردارند. در شرق، اساسیشا  گام برمیههت براندازی

براناییز مربیوط اند که به موضوعات نزاعآمیزیهای هد هنر و دین باقی مانده، نااشته ۀدربار
وییژه نهیاد هنیر، ، بیه(. اما در عبر هدید هر دو نهاد331 ،9911)ولتر اشتروف،  «شوندمی

« فهم دقیق تعامیل هنیر و دیین»اند و بدو  شناخت این تحوالت، دچار تحوالتی اساسی شده
 (.333و  312 ،ممکن نیست )هما 

رو، با توهه به تحوالتی که در عبیر هدیید و در هوامی  امیروزین در ایین دو نهیاد از این
بین این دو نهیاد و عناصرشیا  سیخن  تریهای تازهتوا  از چالش اهتماعی رخ داده است، می

وفور دیده شده است و تیابل کارگزارا  دینی  ها در ایرا  معاصر به  گفت. مبادییی از این چالش
بتوا  بنیادهای دینیی ایین اینکه  و کارگزارا  موسییی در ایرا  معاصر بارها رخ داده است. برای

ط بیه موسیییی پرداخیت. الهیرم، در بایست به نارش فیهی مسل   چالش را دریافت، ناچار می
 شود.ادامه به تشریم و ارائه تعاریف رویکردهای دینی پرداخته می

 . رویکردهای دینی به موسیقی3-1

بایسیت برخیی مفیاهیم  رویکردهای دینی به موسیییی نخسیت می ۀقبل از هر نوع بحای دربار
نااه فیهی به موسیی مفهیوم کلیدی توضیم داده شود. یکی از این مفاهیم مفهوم غنا است. در 

غنا مفهومی محوری است. غنا در لغت عبارت است از: صدا، زیبا و نازک ساختن آ ، صدای 
آفرینی و برانایختن عواطیف و احساسیات بیا کیالم آهنایین و غییرآهناین، آور، طربطرب

د، شی آوازخوش، سرود، خوانندگی. غنا در مباحث فیهی، به نوع خاصی از خواند  اطالق می
رود و هییم اهیرای آوازی و هیم اهیرای سییازی را  کار میی تر بیه امیا امیروزه بیه معنییایی وسیی 

ترین  (. همواره مهم93 ،9941شود )میامی،  معنا فرک می گیرد و تیریبًا با موسییی هم دربرمی
است که آیا اساسًا موضوع مذکور حرام است یا حال ؟ در طی  غنا این بوده  درباره   سؤا  فیهی

ییک از ایین  اند به ایین سیؤا  پاسیش گوینید، ولیی هی  ریش اسالم فیهای زیادی تالش کردهتا
های متفیاوتی  گیری دیدگاه به شکل بنابراین،ها نتوانسته برای موضوع هوابی قطعی باشد.  پاسش
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شکل  آ ها، ابهاماتی پیرامو  نبود  پاسش این موضوع منجر شده است و به علت شفاف ۀدربار
ات متفاوتی تأثیرگرفته است. این عدم شفافیت سبب شده است که در هر دورا ، نظرات فیهی 

ویژه هناامی که هریانات مذهبی به قدرت  را برای حیات موسییایی هامعه بر های باذارد؛ به
(. یکی از 93 ،اند )هما  اند و یا حتی با قدرت سیاسی به وحدت رسیده تر شده سیاسی نزدیک

مشاهده است، دورا  پ  از انیالب  های فیهی بسیار قابل هایی که در آ  نیش گرایش دورهاین 
ثبیاتی نایرش فیهیی غالیب،  بی همچنینواحد و  ءاست. در این دورا  به علت نبود آرا 9933

ات مباحیث فیهیی همیواره تیأثیرشیود.  اثرات متفاوتی در وضیعیت موسیییی آ  مشیاهده می
عاع قرار داده است. این روند  کرده و تمامی هوانب آ  را تحتوضعیت موسییی را دگرگو   الش 

هدی مشاهده کرد، زیرا از دیرباز فیها با علم موسیییی طور به توا  در ُبعد عملی موسییی را می
کیه اند و به علت ایین مخالفتی نداشته و حتی برخی از آنا  به فراگیری موسییی نظری پرداخته

شد، فیها برای  های ریاضیات محسوب می علوم قدیم یکی از شاخه بندی علم موسییی در طبیه
ویژه آمیوزش و  عملیی، بیه ۀاند. ولی هنبی تکمیل دانش ریاضی خود مجبور به فراگیری آ  بوده

است و پ  از   برانایز تاریخی بودهاهرای موسییی، و دیار موارد مربوط به آ  از مباحث بحث
ت تحت  انیالب موارد فوق به (. ایین 93 ،اسیت )همیا  های فیهی قرار گرفتیه  دیدگاه ثیرتأشد 

های مربوط بیه امیور هنیری  های اهرایی مخبوصًا سازما  موضوع، مشکالتی را برای دستااه
و از سوی دیار با هامعه  ،های فیهی ای دوگانه، از یک سو با هریا  وهود آورده است و رابطه به

شود که این  وضوع از هر دو ههت به چالش کشیده میدانا ، ایجاد کرده است. این م و موسییی
اساسًا اصیطالحات فیهیی »ها و مناقشات پیرامو  آ ، در های خود باید بررسی شود. چالش

معنای نیوع خاصیی از خوانید ،  گردد. غنا، به عملی موسییی برمی ۀمربوط به موضوع، به هنب
قمیی، )ایرانیی «اسالمی ذکر شده اسیتای دارد و تعاریف گوناگونی از غنا در مناب   تاریخچه

شیود، بیا نایرش  (. اما نارش فیهی به موسییی که در مفهیوم غنیا متبلیور می93-99 ،9931
 تخببی به موسییی تفاوت فاحشی دارد.

موسییی »دارد که  شناسانه است اظهار می از منظر قومبیشتر  در تعریف خود که 1فلیپ تگ
شیده توسیط  هاست که در آ  اصوات غیرکالمی و سازماندهی انسا گیری بین  شکلی از ارتباط
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عنوا  حامل الاوهای اساسًا عاطفی )هیجیانی( و ییا اطیواری )هسیمانی( معرفیت  انسا ، به
موسییی در قر  بیستم  ۀ(. تعاریف مختلفی دربار932 ،9949)تگ،  «شودانسانی دریافت می
شود که به ساختار و نییش  هدیدتر است مطرح می دو تعریف که نسبتاً آنها  ارائه شده و از میا 

در  1قیوفیارالشیده اسیت. لیوئی  ایپسین  تأکییدشناسی موسیییی  آ  در اهتماع از منظر قوم
موسییی، هنر و علم ترکیب صداها توسط آواز  (9کند:  تعریف موسییی به هر دو هنبه اشاره می

احساسیاتی کیه  (2و وسیعی از عبارات و ترکیبات بنییانی اسیت؛ ۀیا ساز برای تشکیل مجموع
 (. 43-44 ،9931معرف اعتیاد یک هامعه است )الفاروقی، 

موسیییی »دارد که  شناسانه است اظهار می از منظر قومبیشتر  فلیپ تگ در تعریف خود که
شده توسیط هاست که در آ  اصوات غیرکالمی و سازماندهی  گیری بین انسا  شکلی از ارتباط

عنوا  حامل الاوهای اساسًا عاطفی )هیجیانی( و ییا اطیواری )هسیمانی( معرفیت  انسا ، به
 (. 932 ،9949)تگ،  «شودانسانی دریافت می

تیوانیم بیه انیواع رویکردهیای  میاکنو  پ  از بحث از دو مفهوم محوری غنا و موسییی، 
رویکردهیای دینیی  درخبیوص( 9911دینی به موسییی در هها  اسالم بپردازیم. محیدثی )

 زند: دست به تعاریف ذیل می
تیوا  در همانندگردی دینی و در میا  متفکرا  مسلما  افرادی را می» .گرایش به همانندگرایی( 9

هیا و افکیار مسیلمانا  در های غربیا  را در قیرو  هدیید مشیابه تجربیهها و تجربهیافت که اندیشه
گیی را بیا تمید  و فرهنیگ و تمد  اسالمی نوعی توازی و قرینیه دانند و در تاریشاعبار گذشته می

ه سیازند و بیر کوشند بر مبنای فکر اسالمی زیست هدید را موه  کنند. آنها میوهو می مدر  هست
مبنای نوعی مشابهت صوری و سطحی راه تمد  و فرهنگ اسالمی و تمد  و فرهنگ مدر  را یکیی 

 ۀداننید، شییوتمد  و فرهنگ اسالمی میی ۀفرهنگ مدر  را ادامنشا  دهند و از این طریق، تمد  و 
پذیرنید و ایین پیذیرش را حرکتیی مترقیانیه و سیاسی را میی –دهی اهتماعی زندگی مدر  و سازما 

وهه انتیادی نیسیت بلکیه نیوک تییز پیکیا  را  هی  نمایند. نااه آنا  به مدرنیته بهروانه تلیی میپیش
کوشند نشا  دهند که اسالم با مدرنیته کاماًل سیازگاری دارد و ایین و می نمایندمتوهه سنت خود می

نماید. توسل آنا  بیه کتیاب و سینت بیا سنت است که تحت نام دین در میابل مدرنیته ایستادگی می
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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گیرد. در این گرایش مدرنیته همچو  سازی این انطباق میا  اسالم و مدرنیته صورت میهدف موهه
 (.  191 ،)هما  «گردداپذیر تلیی مینیتی اهتنابکل  

در این گیرایش عییل صیرفًا خیادم دیین اسیت و ابیزاری بیرای » .گرایی دینیمحافظت (2
از مفروضات دینی است. عیل ناقص آدمی باید در تالش برای درک خیرد ذاتیی بیشتر  حمایت

که در شریعت تجلی بیرونی یافته است به کار گرفته شود و شأنش  ی برترین خردی نهفته در دین 
کیه مییامی انفعیالی و  ،تر از آ  است که بخواهد در این عرصه از میام کشف از دینبسی ناز 

و  «نیص»و  «وحیی»باشد. بنابراین، عییل در ذییل  «ابداع»عدو  کند و مدعی  ،وابسته است
نفسه معتبر  هایش فیدستاوردعیل و . بنابراین، یستکند و واهد شأنی مستیل نعمل می «نیل»

درسیی نیست. مهم ترین منب  دینی در این گرایش دینی عماًل قیرآ  نیسیت بلکیه بیه مییرار م 
شود تا قرآ ؛ و در استناد و رهوع به قیرآ  نییز غالبیًا اسکوالستیک( بیشتر رهوع و استناد می)

درسی به ماابه میانجی تفسیری عمل می  (. 191،)هما  «کندمیرار م 
گیرا این گرایش در مفروضیات مبیانی دینیی بیا گیرایش محافظیت». گرایی دینیترمیم( 9

کارگیری برخیی  پذیرد اما با بههای استنباط فیهی سنتی را میمشترک است. بخش اصلی روش
پیذیرد امیا های هدید در صدد تکمیل آ  است. عیل مستیل از دین را نمییها و روشسازوکار

شود از طریق  می ی که در آ  تالشنحو به ؛تلویحًا نوعی عیل عملی در این گرایش فعا  است
، 9911)محیدثی،  «با شرایط متغیر اهتماعی سازگار شیود دین های دینی،سازوکاربرخی ۀ ارائ

بر حسب میتضیات  ،و احکام ثانویه هستند تغییرپذیرتر کم احکام اولیه ،(. در این گرایش199
ییا موقتیًا از  و شیوندیا بسته به شرایط زمانه به اهرا گذاشته می . احکام ثانویهندیرپذیرزما  تغی

شیکلی  کننید امیا بیهگرایا  کلییت مدرنیتیه را رد مییشود. ترمیمپوشی میچشمها آ  اهرای
گرای آنا  در برخیی همین دلیل رویکرد ترمیمپذیرند. بهمند برخی عناصر مدر  را مینظامغیر

 (.192هما ، آمیز است )تناقض ،که کم هم نیست، دموار
های آ  را بیه رسیمیت دسیتاوردگراییی دینیی عییل و بازسیازی». گرایی دینیبازسازی (1

شناسد و خواها  سازگاری مداوم دین با آ  است. بنابراین، عیل صیرفًا ابیزاری بیرای فهیم می
مواردی تضادی بیین عییل و وحیی در چنانچه  وحی نیست بلکه منب  مستیِل شناخت است و

 گرایی دینی با بحث از ثابتتفسیرهای تازه این تضاد را رف  کرد. بازسازی ۀپدید آید، باید با ارائ
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سیاز کنید... ]ایشیا [ کند ابدیت دینی را با تغیییر هیم می و متغیر ذاتی و عرضی در دین تالش
داننید. اکایر از احکیام را ابیدی میی دانند و ... معدودیغالبًا بخش اصلی احکام را متغیر می

گرایا [ معتیدنید کیه اند... ]بازسازیگرایا ، انتیادی هدی و اساسی بر فیه وارد کردهبازسازی
(. در میا  چهار 192 ،)هما «تواند تفسیر خاص خود را از دین عرضه کند...هر مسلمانی می

فاقد نیروی اهتماعی مشخبی  رویکرد مورد بحث، گرایش همانندگردی دینی در ایرا  معاصر
چندا  مورد بحث قرار نخواهد گرفت و صرفًا به دیدگاه سیه رویکیرد اینجا  در بنابراین،است. 

  دیار با موسییی مورد بحث قرار گرفته است.
 

 . روش تحقیق4

صورت پژوهش تاریخی انجام گرفته است. در تحییق حاضر این تحییق با رویکردی کیفی و به
اینجا  روش تاریخی که ابزار آ  اسناد تاریخی )در (9روش کیفی استفاده شده است: از دو نوع 

روش تحلیل آمارهیای  (2و  ؛مباحبه با نخباا ( استاینجا  ها( و تاریش شفاهی )درروزنامه
آمارهای موهود و منتشرشده توسط دفتر موسییی وزارت فرهنیگ و اینجا  موهود که ابزار آ  در
 . شددر این تحییق از رویکرد کیفی تاریش شفاهی نیز استفاده  همچنین. ارشاد اسالمی است

اسناد أخذ شده از سوی دفتیر موسیییی و ( 9 است:شرح  بدینآماری تحییق حاضر  ۀهامع
 درخبوصهای فرهنای و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت ۀدفتر آموزش و توسع

موسییی وزارت فرهنیگ و  ۀنفر از مدیرا  حوز 22( 2 های موسییایی در سطم کشور؛فعالیت
کنندگا  آثیار دانا  و تهیه و تولیدکنندگا ، اعم از موسییی 1331ارشاد اسالمی پ  از انیالب 

هیای اخبار منتشر شده در هراید و مطبوعات طی سا ( 3 ؛عنوا  مطلعین کلیدیبه موسییایی
 منازعات و مناقشات بین اهالی موسییی و علمای دینی. درخبوص 1332الی  1331

  اند از: های تحییق عبارتداده همچنین
  کشیور، مسئوالدانا ،  ها و مناقشات بین موسییی، نظرات، نزاعءهای مربوط به آراداده( 9

سا  گذشته. در این بخش تمامی روییدادهای مربیوط بیه  31تیلید طی  علمای دینی و مراه 
  کشور و نیروهای دینی نسیبت بیه مسئوالدیدگاه  همچنینهای موسییی و رویکردها و چالش

 ؛ آوری شدهم  1332الی  1331های های چاپ شده طی سا موسییی از هراید و روزنامه
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ید، توزی  و آموزش موسییی. اطالعیات الزم های مربوط به مدیریت موسییی و تولداده( 2
باز و نیمه ساختاریافته صیورت گرفیت. ایین مبیاحبه بیه دو  ۀدر این بخش، از طریق مباحب

موسیییی در وزارت  ۀصورت و دو بخش انجام شد. در بخش او ، مبیاحبه بیا میدیرا  حیوز
شید. در بخیش دوم  عنوا  متولیا  قانونی و اصلی در کشیور انجیامفرهنگ و ارشاد اسالمی به

موسییی در ایرا  اعم از آهناساز، خواننیده، نوازنیده و  ۀا  برهستکنشار مباحبه با مولدا  و
های تهیه و تولید و توزی  آثار موسییایی انجام گرفت. در این مباحبه سؤاالتی از قبیل: شرکت

ز دیین تا به امیروز چاونیه بیوده اسیت؟ تعرییف شیما ا 31 ۀوضعیت موسییی کشور از ده»
ی بیر تیأثیرچیست؟ به نظر شما دیدگاه فیها نسبت به موسییی چیست؟ به نظر شما دیین چیه 

از  «موسییییی داشییته و دارد؟ ناییرش شییما نسییبت بییه وضییعیت موسییییی در آینییده چیسییت؟
 ؛ تشریحی به سؤاالت پاسش دادند صورت بهآنها  شود کهشوندگا  پرسیده میمباحبه

موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخبوص تولییدات آمار منتشرشده توسط دفتر ( 3
است که این اطالعیات حجیم تولییدات و مجوزهیای  1332الی  1321های موسییی طی سا 

 دهد.همهوری نشا  می های مختلف ریاستتولید  انرهای مختلف موسییی را طی دوره

 
 های پژوهش. یافته5

 نگارانه : مرور اسناد روزنامه1351-1331های های دین و موسیقی طی سال چالش.5-1

پنجاه شیامل  ۀپنجاه شاهد  انرهای متفاوتی بود. دو  انر اصلی موسییی در ده ۀموسییی در ده
پنجاه، موسییی کالسییک  ۀموسییی سنتی یا کالسیک ایرانی و موسییی پاپ بود. در ابتدای ده

 همچو ها آثار متعددی از هنرمندانی های قبل فعالیت داشت. در این سا از سا بیشتر  ایرانی
چهیل  ۀموسییی در اواخر ده ۀلطفی، علیزاده و مشکاتیا  ارائه شد. تأسی  مرکز حفظ و اشاع

با مدیریت داریوش صفوت نیز نیشیی بسییار کلییدی و میؤثر در تولیید و نشیر آثیار موسیییی 
دنبیا  تحیوالت  هپنجیاه داشیت. از سیوی دیایر، بی ۀهای ابتدایی دهیکالسیک ایرانی در سا 
پنجاه موسییی پاپ توانست بیش از گذشته در میا  افراد هامعه نفوذ  ۀموسییی در ایرا ، در ده

که بسییاری از خواننیدگا  و  طوریپنجاه هایااه موسییی پاپ رو به صعود بود، به ۀکند. در ده
بیشیتر  نفیوذبییانار  سوی موسییی پاپ گرایش یافتند. این موضوعنوازندگا  موسییی سنتی به
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که سیازما  فرهنایی یونسیکو،  چنا  پنجاه بود، آ  ۀایرا  در ده ۀفرهنگ غربی در بخشی از هامع
هجیوم اقیوام »باره معتید است که: پرویز یاحیی در این .انایز دانستموسییی اصیل ایرانی را غم

پنجیاه خورشییدی،  ۀ(. در دهی91/3/9933)کیهیا ، « بار ساخته استبیاانه ادبیات غنی را غم
تضاد بین موسییی غربی و سنتی و نزاع و کشمکش بین کارشناسا  و خبرگیا  موسیییی سینتی و 

  انیالب رخ داد. 9933ادامه داشت که سرانجام در سا   9933غربی تا قبل از سا  
هیای پنجاه بیا محیدودیت ۀتا اواخر ده 9933های او  انیالب موسییی کشور طی سا   

موسیییی ورود  ۀدر عرصی 33نارش مذهبی غالب در انییالب  که طوری بهسیاسی همراه بود، 
هایی در تولید و انتشار موسییی شد. البته در بیین سیاسییو  و کرده و منجر به بروز محدودیت

اللیه خمینیی  گرا وهیود داشیت. آیتاعتدا  همچنینهای رادیکالی و مذهبیو  انیالبی دیدگاه
مخالفی نداشتند و ضیمن رعاییت اصیو   گیری کامالً موض  9933موسییی در سا  نسبت به 

بیار در تیاریش کشیور، در  برای نخستین»دانستند، اما فیهی و شرعی، موسییی را بالاشکا  می
الله خمینی، پخش موسییی از رادیو و تلویزیو  در ماه رمضا  ممنوع  آیت ۀبا توصی 9934سا  

های دیاری در انیالب بودند که موسییی را میان  ، چهرههمچنین. (2/3/9934)کیها ، « شد
های نخستین انیالب با هیر نیوع موسیییی دانستند و در سا رشد و اعتالی سرشت انسانی می

 (.21/1/9934شدت مخالف بودند )کیها ،  به
های زیادی همراه بود. هنگ با عراق، شرایط اهتمیاعی و سیاسیی اییرا  را  شبت با بحرا  ۀده
شبت قوانینی برای موسیییی وهیود نداشیت. در ایین  ۀهای ابتدایی دهتأثیر قرار داد. در سا  تحت

پنجیاه از  ۀصورت کامل حذف شد. بیشتر خوانندگا  و آهناسازا  فعیا  دهی شرایط موسییی پاپ به
رج شدند و آثار خود را از آنجا به گوش ایرانیا  رسیاندند. البتیه موسیییی آنهیا میورد تأییید کشور خا

هیای صورت مخفیانه و غیرمجاز در مییا  میردم پخیش شید. طیی سیا  حکومت قرار نارفت و به
هیای شیدت کیاهش یافیت. تمیامی فعالییت فعالیت موسییی در داخل کشور به 9911الی  9933

نوع فعالیت تولییدی  هنگ و ارشاد اسالمی تعطیل بود. ارکستر سمفونیک هی موسییی، در وزارت فر
های انیالبی در وزارت ارشاد اسالمی، تالش شد و اهرایی نداشت. اما با ایجاد مرکز سرود و آهنگ

(. غالبًا در این مرکز سیرودهایی میورد بررسیی 91/1/9919تا مفهوم موسییی تیویت شود )کیها ، 
هیا سایر موسییی ۀاز ساخت و عرض ،شد. به همین دلیلهنگ ساخته می ۀدر حوز گرفت کهقرار می
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 9913کیهیا  در سیا   طور کیه در روزنامیهآمد. هما عمل می باالخص موسییی پاپ هلوگیری به
های به اصطالح مبتیذ  در امیاکن عمیومی وزارت ارشاد اسالمی از پخش موسییی»بیا  شده بود، 

(. از طرفی شیرایط هنایی باعیث شید موسیییی 92/2/9911)کیها ، « ردآوهلوگیری به عمل می
انایز از مطلوبیت باالیی برخوردار باشد. سفر اعضیای ارکسیتر سیمفونیک تهیرا  بیه منیاطق  حز 

تیرین روییدادهای موسیییی آ  زده یکی از مهیمهنای و اهرای برنامه برای رزمندگا  و مردم هنگ
کیرد. هیای حماسیی و انیالبیی را پخیش مییی بود کیه موسییییادورا  بود. صداوسیما تنها رسانه

در تاالر وحدت آغاز به کیار  9911های انیالبی در سا  سرود و آهنگ رۀنخستین هشنوا»همچنین 
 (.  99/99/9911)اطالعات، « ها و سرودهای انیالبی اهرا شدکرد که در این هشنواره موسییی

الله خمینی درخبوص خرید و فیروش آالت ید آیتپ  از پایا  هنگ هشت ساله، فتوای هد
اشیکا  مشروع و حال  از آنهیا ممکین باشید، بیی استفاده  »موسییی به این صورت مطرح شد که: 

هدییدی  ۀالله خمینی، موسییی اییرا  وارد مرحلی(. پ  از فتوای آیت91/1/9913)کیها ، « است
عنوا  یک هنر مورد توهه قرار گرفت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  شد. در این مرحله موسییی به

ای، دنبا  ترویج موسییی ارزشمند بودند. بر همیین اسیاس گنجیه خانه بهو دفتر موسییی این وزارت
هیدف موسیییی قبیل از انییالب »موسییی سنتی، معتیید بیود  ۀسرپرست وقت مرکز حفظ و اشاع

هایی که بیه خیود طرح ۀکرد  مردم بود. البته با ارائ کرد. شاید هدف بیشتر سرگرمخوبی را دنبا  نمی
کرد و خوانندگا  و آهناسیازانی را مطیرح هنر ربطی نداشت، نوعی فضای ناسالم هنری را ایجاد می

 ۀسیئوال  حیوزعبارت دیار، م (. به1/3/9913)کیها ، « کرد که اصاًل صالحیت هنری نداشتندمی
ساله سعی داشتند تا فرهنگ انیالبیی را در آثیار هنیری و همچنیین هنری کشور پ  از هنگ هشت

گیرانیه معیارهای تا حدودی سخت ۀاین هدف منجر به ارائ ،موسییی، نهادینه سازند. به همین ههت
تیید اسیت کیه دا  کشیور مع که فریدو  شهبازیا  موسییی طوری تولید موسییی نیز شد، به ۀدر زمین

هیای موسیییی هایی را در موسییی ایجاد نموده اسیت و برخیی آموزشیااهمحدودیت 33انیالب »
 (.  3/3/9913)کیها ، « توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعطیل شد

اهتمیاعی در هامعیه مطیرح شید.  ی عنوا  یک موضیوع فرهنای هفتاد، موسییی به ۀدر ده
های هنری و شوراهای موسییی وزارت فرهنگ تر شد. حوزههای موسییی گستردهحجم فعالیت

هیای ارکسیتر نوازا ، موسیییی نیواحی و فعالییتنی و ارشاد اسالمی گسترش یافتند. هشنواره
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دانا ، رشد و اعیتالی  ای از موسیییهفتاد گسترش و توسعه یافت. البته عده سمفونیک در دهه
سیاله و هنیگ هشیت 33د را میدیو  انییالب هفتیا ۀهای ابتیدایی دهیموسییی سنتی در سا 

با شروع انیالب، موسییی اصیل میا ارزش خیود را »دانند. استاد حسین ملک معتید است می
الله خمینیی،  انطباق نظرات برخی فیها با فتوای آیت دنبا  به(. 2/91/9939)کیها ، « بازیافت

تولییدات  هیاد را در حیوزهگیذاری ایین نوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز میوازین سیاسیت
هفتیاد  ۀدر ابتدای ده صداوسیما(. سازما  29/1/9931موسییی بر این اساس قرار داد )ابرار، 

هیای حماسیی، کیودک و سینتی از رادییو و ی در پخش موسیییی داشیت. موسییییمؤثرنیش 
پخش موسییی منطبق  درخبوصموازین خود را  صداوسیماشد. سازما  تلویزیو  پخش می

(. بیا وهیود اینکیه 91/92/9931الله خمینی تبیین نمود )کیهیا ، موازین دینی و فتوای آیتبا 
ونات ئگیری در میورد میوازین اخالقیی و شی موسییی با رشد مناسبی مواهیه بیود، امیا سیخت

علیت ، یک آموزشااه موسییی به9939در سا  »طوری که اسالمی بسیار حائز اهمیت بود؛ به
 (. 93/4/9939)کیها ، « فی و شؤو  اسالمی تعطیل و پلمپ شدعدم رعایت میررات صن

یافیت. بیشیتری اصالحات، موسییی پاپ گسترش  ۀهفتاد و با شروع فعالیت دور ۀدر اواسط ده
رفتیه بیه شیکل آلبیوم شد اما رفتیهموسییی پاپ ابتدا از طریق رادیو و تلویزیو  برای مردم پخش می

وزارت فرهنیگ و ارشیاد  ۀشید های تببینبازار عرضه شد. سیاستموسییی و در قالب نوار کاست به 
 ۀای بود که منجر به رشد موسییی پاپ در کشور شده بیود و میولیگونه اصالحات به ۀاسالمی در دور

خانیه برخیوردار شید رفتیه از مجوزهیای الزم ایین وزارتای موسییی رفتیهکنسرت و اهرای صحنه
هایی نسبت به موسییی پاپ وهیود داشیت. دالییل ها مخالفت(. در این سا 21/9/9934)کیها ، 

ای موسییی پیاپ را مخالفت میامات کشوری نسبت به موسییی پاپ با یکدیار تفاوت داشت. عده
ای بیه دالییل سیاسیی (؛ عیده9/2/9934دانسیتند )کیهیا ، غیراخالقی و عامل انحراف هامعه می

دانا  و اهیالی موسیییی  (. برخیی از موسیییی93/92/9933مخالف موسییی پاپ بودنید )کیهیا ، 
اصیالحات،  ۀخبوص موسییی سنتی، دلیل کاهش رشد و توسعه موسییی اصیل ایرانی را در دور هب

 (.  99/3/9931دانستند )انتخاب، توسعه و گسترش موسییی پاپ در کشور می
دولیت هیا باعیث شید تیا کنسرت گسترش یافت. بیار اقتبیادی کنسیرت ۀهشتاد میول ۀدر ده

هشیتاد و فعالییت  ۀ(. اما با آغاز دهی23/99/9941اصالحات، بیشتر به فکر موسییی باشد )کیها ، 
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هیا که این اعتراک طوری اصالحات موج انتیادات و فشارها نسبت به موسییی وهود داشت، به رۀدو
هشیتاد  ۀ(. در دهی21/9/9941ها نییز وهیود داشیت )کیهیا ، در فضاهای آموزشی مانند دانشااه

و  شیدهدیدی شد و تحت شرایطی نیز هرم محسیوب میی ۀموسییی و برگزاری کنسرت وارد مرحل
های مجوزدار و ییا دسیتایری موسییی رخ داد که منجر به لغو کنسرت ۀقضاییه در عرص ۀحضور قو

هیای (. یکی دیار از مواردی که موسییی سیا 99/2/9949های موسییی شد )بنیا ، برخی از چهره
هیای زییادی خوانی زنا  بود که با واکنشرا در کشور دچار چالش نمود، بحث تک 41 ۀزین دهآغا

(. علیی 93/1/9949از سوی علمیای دینیی و سیاسییو  کشیور همیراه بیود )همهیوری اسیالمی، 
(. 1/9/9949خوانی ز  را تکذیب کرد )ایرا ، مرادخانی رئی  مرکز موسییی همواره صدور نوار تک

دانا  و فعیاال   حات، نارضایتی از وضعیت موسییی سنتی در میا  برخیی از موسییییاصال ۀدر دور
موسییی آئینیی  (. هوشنگ هاوید دبیر نخستین هشنواره9/2/9941موسییی وهود داشت )کیها ، 

)کیهیا ، « هیای نمایشیی آ  اسیتآنچه اکنو  از موسییی آئینی بیاقی مانیده، فییط بخیش»گفت: 
رفت که شرایط نژاد این انتظار میو با روی کار آمد  دولت احمدی 9941(. در سا  21/99/9941

کیه مهیدی  طوری اصالحات با تغییراتی مواهه شود؛ بیه ۀهای قبل و دورحاکم بر موسییی طی سا 
هیایی کیه شید سیلییایدر چندسا  اخیر به خیاطر کیج»نژاد گفت: احمدی ایکلهر مشاور رسانه

داد. صداوسییما سختی مجیوز میی عداد زیر فشار بودند. وزارت ارشاد بهدانا  هوا  و با است موسییی
نیژاد احمیدی همهوری (. در ابتیدای ریاسیت4/1/9941)شیرق، « دهدابزار موسییی را نشا  نمی

(. صیفار هرنیدی وزییر وقیت فرهنیگ و ارشیاد 3/1/9941موسییی پاپ مورد انتیاد بود )کیهیا ، 
 ۀخانیه را در حیوزکیاری ایین وزارت ۀنیژاد، حیطیاحمیدی همهوری اسالمی در اولین سا  ریاست

مین بیه پییروی از سیبک خاصیی در موسیییی معتیید نیسیتم امیا »موسییی مشخص کرد و گفت: 
هیای برهسیته موسیییی ههیا  توانیم حتی از سیبکروزآمدشد  نباید به اصالت ما لطمه بزند. می

(. شیورای فرهنایی 9/91/9941)کیها ، « استفاده کنیم و آنها را درو  فرهنگ و تمد  خود بپروریم
باید بر صدور مجوز و تولید و تکایر آثار صوتی بیانوا  نظیارت صیورت »اهتماعی زنا  تأکید کرد: 

مخیالف برگیزاری کنسیرت  صفار هرندی وزیر ارشاد اسالمی نییز(. »23/4/9943)توسعه، « گیرد
هرندی همواره (. صفار 1/1/9941)همبستای، « نوازندگا  ز  با حضور بانوا  در فضای بسته نبود
های مخبوصًا موسییی سنتی تعیاد  برقیرار کنید در تالش بود تا بین موسییی پاپ و سایر موسییی
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د در میایسه بیا دولیت نژاهمهوری احمدی ریاست ۀای که در دور(. نکته91/91/9943)همشهری، 
همهوری  ی ریاسیتهیا در دورهخورد، کاهش تعداد و حجیم لغیو کنسیرتاصالحات به چشم می

کلی  طور (. به1/3/9943عنوا  وزیر ارشاد است )اطالعات،  نژاد و ریاست صفار هرندی بهاحمدی
  معرفیی کردنید عنوا  موسییی مورد قبیو صفار هرندی و مسئولین وزارت ارشاد، موسییی فاخر را به

دانا  و اهیالی هنیر و موسیییی غیرقابیل  که البته این مفهوم )موسییی فاخر( برای بسیاری از موسییی
هیای (. یکی دیار از اتفاقات مهمی کیه در سیا 3/9/9944و هوا ،  9/2/9944درک بود )قدس، 

دفتر موسییی ایین های وزارت ارشاد اسالمی و  گیریهشتاد برای موسییی رخ داد، سخت ۀپایانی ده
گییری و خانه در صدور مجوز تولید موسییی پاپ در کشور بیود کیه تبعیاتی همچیو  شیکلوزارت

 (.  9/1/9944دنبا  داشت )اطالعات،  توسعه موسییی زیرزمینی را به
 رۀتیوا  دونیژاد را مییاحمدی همهوری ریاستدوم  ه  های پایانی دورنود و سا  ۀابتدای ده

نایب رئی  کمیسیو  فرهنایی مجلی   ،منش آرین که طوری به ؛رشد موسییی زیرزمینی نامید
هیای وزارت ارشیاد اسیت و گییریگسترش موسییی زیرزمینیی نتیجیه سیخت»معتید است: 

دانا   (. موسیییی21/9/9911سیاالری، )میردم« موسییی کشور شرایط آشفته و نابسامانی دارد
توههی آنا  نسبت به ایین ین و بیمسئولزیرزمینی، از عملکرد  گسترش موسییی ۀواسط پاپ به

نوع از موسیییی  دانا  سنتی هایااه این موسیییکه،  درحالینوع موسییی ابراز نارضایتی دارند؛ 
 (. 2/1/9911هم،  دانند )هامرا در کشور هنوز نامشخص می

 فراینیدخیورد، وهیود یپیش به چشم می از نود بیش ۀمورد دیاری که در دو سا  ابتدایی ده
صیدور مجیوز  همچنیینصدور مجیوز تولیید و نشیر موسیییی سینتی و پیاپ و  ۀگیرانسخت

ها لغو که تعداد زیادی از کنسرتطوریبه ؛ها استهای مختلف در تهرا  و شهرستا کنسرت
حسن روحانی، علی  همهوری ریاست ۀو در دور 9912(. در سا  21/1/9919شد )هام هم، 

امیروز »موسییی گفیت:  ۀوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم گشایش استودیو موز ،هنتی
« توهیه شیود ازپییش بیشهامعه نیازمند ایجیاد شیادی و نشیاط اسیت و بایید بیه ایین مهیم 

ایجیاد تغیییر در  دنبا  به»(. علی هنتی با بیا  این مطلب نشا  داد که 1/1/9912)اطالعات، 
معتید است که دیپلماسی فرهنای و هنری، موسییی ایرانیی را وضعیت فعلی موسییی است و 

(. در ابتدای دولت تدبیر و امید، انتیاداتی نسبت بیه 23/1/9912)اطالعات، « کندههانی می
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که رویکرد  (. از آنجایی3/92/9912نژاد مطرح شد )شرق،  وضعیت موسییی در دولت احمدی
وقت فرهنگ و ارشاد اسیالمی مشیابه دولیت وزیر  عنوا  بهدولت حسن روحانی و علی هنتی 

هیا نسیبت بیه عملکیرد وزارت گییریها و موض گیریاصالحات بود، بر همین اساس سخت
 ۀ(. در ابتیدای دهی3/9/9919همعه افزایش یافت )کیها ،  ۀارشاد از سوی علمای دینی و ائم

تفکییک  ۀ، میولیشیدهای مجیوزدار مییترین مواردی که منجر به لغو کنسرتنود یکی از مهم
هیا شید )شیرق، های کنسرت بود که این عامل منجر به لغو برخیی کنسیرتهنسیتی در سالن

بیا تفکییک هنسییتی در »(. علی هنتی وزیر ارشاد مخالف این نظر بود و گفت: 99/3/9919
ها، علی هنتی معتیید لغو کنسرت فرایند(. در 21/3/9919)شرق، « ها مخالف استکنسرت
  (.23/3/9911)آفتاب یزد، « گیرندهمعه هم هلوی کنسرت را می ۀهز ناها، ائمبه »بود که 

نخسیت  ۀبرگزاری کنسرت در شهر مشهد چالش بیزر  وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالمی در دور
همعه و مراهی  تیلیید همیراه بیود  ۀهای شدید ائمهمهوری حسن روحانی بود که با مخالفت ریاست

نیود، برگیزاری  ۀهای مهم موسییی کشور در دهین یکی دیار از چالش(. همچنی24/3/9913)کیها ، 
ها و مخالفت مذهبیو  را به همراه داشت. حضرات آییات صیافی کنسرت در شهر قم بود که نارضایتی

(. 99/3/9913گلپایاانی و نوری همدانی از برگزاری کنسرت در شهر میدس قم انتیاد کردند )کیهیا ، 
همعیه و متکلمیین دینیی واکینش  ۀها توسط ائمیتیادات از برگزاری کنسرتصالحی امیری نسبت به ان

نیازی به اعما  خطوط قرمز در موسییی نیست و نبایید در موسیییی خوداهتهیادی »نشا  داد و گفت: 
رفته موج انتیادات از وضعیت موسییی کشور در  انرهیای (. رفته23/99/9913)اعتماد، « صورت گیرد

شود و تمامی این انتییادات متوهیه موسییی و همچنین مراه  تیلید مطرح میمختلف از سوی اهالی 
 (.91/92/9911های نادرست وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی است )کیها ، دولت و سیاست

 
هععای امععاری بععر   عع   : مععرور داد 1351پععا از انقعع ب  ۀوضععتیم موسععیقی در چدععار دهعع. 5-2

  گرایش
 
 طهای دینی م ل

شده توسط دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور،  اطالعات ارائهبر اساس آمار و 
مجوز فعالیت دریافت نمود. بیر ایین اسیاس  9933ای موسییی از سا  اولین اهراهای صحنه

ای بیه دو های مرتبط با موسییی از قبیل تولید آلبوم و اهراهیای صیحنهتوصیف آماری فعالیت
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شیده از های موسیییی تولیدبندی انواع گونه او  شامل دسته بخش: گرددبندی میتیسیم بخش
 9911های قبیل موسییی کالسیک، آموزشی، کودکا ، سنتی، محلی، پاپ و مذهبی طی سا 

های ای، هشنوارهبندی موسییی بر اساس اهراهای صحنهو بخش دوم شامل دسته ؛9931الی 
اسیت.  9911الیی  9933هیای های تبویری موسیییی طیی سیا موسییی، نماهنگ و آلبوم

 ۀهای چهار سیالبندی بر اساس دورهتر میزا  تولیدات موسییی، این دستهبررسی دقیق منظور به
های مختلیف  شود. در ادامه، به توصییف هزئییات تولییدات گونیههمهوری انجام می ریاست

 شود.موسییی پرداخته می
 موسیقی ک سیک

هیای اثر موسییی کالسیک در سیا  99مجموعًا دهد نشا  می (9) شماره   طور که نمودارهما 
الی  9911های چهار سا  دوم یعنی سا  ۀمجوز تولید دریافت کرد. در دور 9911الی  9911
اثر در ایین دوره رسیید.  99واحد افزایش یافته و به  2قبل حجم تولیدات  ۀنسبت به دور 9914

رفسینجانی رشید هاشیمی اللیه  هیوری آییتهم چهارسیاله نخسیت ریاسیت ۀاما در آغاز دور
الیی  9914های واحدی در سا  919چشمایری در تولید موسییی کالسیک رخ داد و افزایش 

اثر موسییی کالسیک در این سا  شد. امیا ایین رونید رشید  211منجر به تولید و نشر  9932
هیای ا درصدی( در تولید موسییی کالسیک طی س 33واحدی ) 931ادامه نداشت و کاهش 

 اثر در این سا  گشت. 931منجر به نشر  9931الی  9932

 
 4633الی  4631های روند تغییرات موسیقی کالسیک در ایران طی سال .4نمودار 
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 موسیقی اموزشی

 9911الیی  9911هیای اثر موسییی آموزشیی در طیی سیا  31، (2شماره  )بر اساس نمودار 
ای یعنیی الله خامنیهآیت همهوری ریاستچهار سا  دوم  ۀموفق به دریافت مجوز شد. در دور

درصیدی  31قبل حجم تولیدات با رونید کاهشیی  ۀنسبت به دور 9914الی  9911های سا 
نخست  چهارساله   ۀاثر طی این دوره تیلیل یافت. اما در آغاز دور 22مواهه شد و تعداد آثار به 

رصیدی رخ داد و حجیم تولییدات د19اللیه هاشیمی رفسینجانی رشید همهوری آیت ریاست
 همهوری ریاستدوم  ۀرشد در دور بهاثر رسید. در نهایت این روند رو 91موسییی آموزشی به 

 12درصدی در این دوره منجر به تولیید 32سنجانی نیز ادامه داشت و رشد الله هاشمی رفآیت
 شد.  9931الی  9932های اثر موسییی کالسیک در سا 

 

 
 4633الی  4631های روند تغییرات موسیقی آموزشی در ایران طی سال .2نمودار 

 
 موسیقی کودک

اثیر در  911ای الله خامنهآیت همهوری ریاستاو   ۀ، در طی دور(9شماره  ) بر اساس نمودار
ایشیا  حجیم  همهوری ریاسیتدوم  ۀموسییی کیودک تولیید و منتشیر شید. امیا در دور ۀحوز

الیی  9911هیای اثر طی سا  91قبل داشت و به  ۀدرصدی نسبت به دور 41تولیدات کاهشی 
او   ۀتیلیییل یافییت. امییا اییین رونیید کاهشییی متوقییف شیید و بییر اییین اسییاس در دور 9914
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اثر موسیییی  21درصدی منجر به تولید 49الله هاشمی رفسنجانی رشد آیت همهوری ریاست
دوم  ۀاییین رونیید رشیید در دور ،شیید. در نهایییت 9932الییی  9914هییای کییودک طییی سییا 

قبل، حجم تولید و نشیر را بیه  ۀدرصدی در میایسه با دور93با کاهش ایشا   همهوری ریاست
 اثر کاهش داد. 21

 

 
 4633الی  4631های روند تغییرات موسیقی کودک در ایران طی سال .6مودار ن

 
 موسیقی سنتی

اثیر در  29ای الله خامنیهآیت همهوری ریاستاو   ۀ، در طی دور(1شماره  ) بر اساس نمودار
همهوری ایشیا  رشید چشیمایر  ریاستدوم  ۀموسییی سنتی تولید و منتشر شد. در دور ۀحوز

شد. اما این روند رشید در  9914الی  9911های اثر در سا  44درصدی منجر به تولید 242
صیعودی ادامیه یافیت و در  صیورت بهانی الله هاشمی رفسینجآیت همهوری ریاستاو   ۀدور

رونید رشید  شید. سیرانجام، 9932الیی  9914هیای اثر طی سا  911نهایت منجر به تولید 
قبیل، منجیر شید تیا حجیم  ۀایشیا  نسیبت بیه دور همهوری ریاستدوم  ۀدرصدی در دور94

 اثر ارتیا یابد. 292اثر به  911تولیدات از 
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 4633الی  4631های روند تغییرات موسیقی سنتی در ایران طی سال .1نمودار 

 
 موسیقی پاپ

ای یعنیی طیی اللیه خامنیهآییت همهوری ریاسیت ۀ، در دو دور(3شیماره  ) بر اسیاس نمیودار
او   ۀموسییی پاپ تولید و منتشر نشید. در دورحوزۀ هی  اثری در  9914الی  9911های سا 

اثر موسییی پاپ تولید و منتشر شد و این روند  1الله هاشمی رفسنجانی آیت همهوری ریاست
درصیدی 931کیه رشید  طوری به ایشا  ادامیه یافیت، همهوری ریاستدوم  ۀدر دور رشد روبه

 شد. 9931الی  9932های اثر طی سا  23قبل منجر به تولید و انتشار  ۀنسبت به دور

 

 
 4633الی  4631های روند تغییرات موسیقی پاپ در ایران طی سال .4نمودار 
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 ای موسیقیتتداد اجراهای صحنه

هیای همهوری سیدمحمد خاتمی یعنی طی سیا  او  ریاست ۀ، در دور(1شماره  )بر اساس نمودار 
دوم  رۀای موسیییی در کشیور برگیزار شید. در دواهرای صحنه 2941 در مجموع 9941الی  9931

درصیدی 11که رشد  طوری رشد داشت به ای روندی روبههمهوری خاتمی اهراهای صحنه ریاست
کنسرت در کشور شد. اما رونید برگیزاری  9211منجر به برگزاری  9941الی  9941های طی سا 

درصیدی 13نیژاد کاهشیی همهوری محمیود احمیدی نخست ریاسیت ۀکنسرت در کشور در دور
 9311مجموعیًا  9944الیی  9941هیای ی داشت و مجموعًا در طی سیا دوم خاتم ۀنسبت به دور

نژاد رونید برگیزاری کنسیرت در اییرا  همهوری احمدی دوم ریاست ۀکنسرت برگزار شد. اما در دور
کنسیرت  2299درصدی نسبت به چهارسا  قبل منجر به برگیزاری 24سیری صعودی یافت و رشد 

الیی  9912هیای ای موسییی طیی سیا اهراهای صحنهشد. با این وهود، رشد چشمایر برگزاری 
کییه رشیید  طوری به ؛همهوری حسیین روحییانی وقییوع یافییت نخسییت ریاسییت ۀیعنییی دور 9911

طور که کنسرت در کشور شد. هما  1211درصدی نسبت به چهار سا  قبل منجر به برگزاری 941
)نمودار  بیار  9311نیژاد بیا دیهمهوری محمود احم نخست ریاست ۀدهد، دورنشا  می (1شماره 

بیار برگیزاری  1211همهوری حسین روحیانی بیا  نخسیت ریاسیت ۀکنسرت کمترین میزا  و دور
 به خود اختباص داده است. 9911الی  9931های کنسرت بیشترین میزا  را طی سا 

 
 33-63های ای موسیقی طی سالتعداد اجراهای صحنه .3نمودار 

 9913ارشاد اسالمی،  دفتر موسییی وزارت فرهنگ ومنب : 
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 های موسیقی منتشر شد تتداد البوم

سییدمحمد خیاتمی یعنیی طیی  همهوری ریاسیتاو   ۀ، در دور(3شیماره  ) بر اساس نمودار
 ۀآلبوم موسییی در کشور تولید و منتشر شد. در دور 9113مجموعًا  9941الی  9931های سا 
کییه رشیید  طوری بهداشییت،  رشیید روبهخییاتمی تولییید آلبییوم رونییدی  همهوری ریاسییتدوم 
آلبوم موسییی شد. امیا ایین  9391منجر به تولید  9941الی  9941های درصدی طی سا 94

نژاد کاهشیی محمود احمدی همهوری ریاستنخست  ۀتداوم نداشت و در دور رشد روبهروند 
الیی  9941هیای های موسییی را طی سیا دوم خاتمی، تعداد آلبوم ۀدرصدی نسبت به دور 2

نیژاد رشید تولیید احمیدی همهوری ریاستدوم  ۀآلبوم کاهش داد. اما در دور 9149به  9944
تولید  9912الی  9944های آلبوم موسییی طی سا  9134درصدی داشت و 99آلبوم صعودی 

نخسییت  ۀدرصیید در دور9اییین رونیید صییعودی بییا شیییب مالیییم  ،و منتشییر شیید. در نهایییت
هیای آلبوم موسیییی در سیا  9319ادامه یافت و در مجموع  حسن روحانی همهوری ریاست
 ۀدهید دورنشیا  میی (91شیماره  ) طور که نمودارتولید و منتشر شد. هما  9911الی  9912

نخسیت  ترین میزا  و دوره  آلبوم موسییی کم 9113محمد خاتمی با  همهوری ریاستنخست 
الیی  9931هیای ار را طیی سیا آمیبیشیترین آلبوم  9319حسن روحانی با  همهوری ریاست
 به خود اختباص داده است. 9911

 

 
 33-63های های موسیقی منتشر شده طی سالآلبوم .3نمودار 

 9913دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، منب : 
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 های موسیقیتتداد جشنوار 

هیای سییدمحمد خیاتمی و در سیا  همهوری ریاستاو   ۀ، در دور4شماره  بر اساس نمودار 
دوم  ۀهشییینواره موسیییییی در کشیییور برگیییزار شییید. در دور 91تعیییداد  9941الیییی  9931

درصدی در 91که رشد  طوری بهداشت،  رشد روبهخاتمی تولید آلبوم روندی  همهوری ریاست
هشینواره در ایین دوره شید. امیا ایین رونید  99منجر به برگیزاری  9941الی  9941های سا 
درصدی نسیبت 91نژاد با کاهشی محمود احمدی همهوری ریاستنخست  ۀدر دور رشد روبه

 9941هیای موسییی طی سیا  هایتعداد هشنواره که طوری بهدوم خاتمی مواهه شد،  ۀبه دور
نژاد برگیزاری احمدی همهوری ریاستدوم  ۀهشنواره کاهش یافت. اما در دور 1به  9944الی 

هشنواره موسیییی  21مجموعًا درصدی داشت و در این دوره 922د های موسییی رشهشنواره
درصیدی در 913همهوری حسن روحانی رشد  ریاستنخست  ۀبرگزار شد. در نهایت، در دور

 9911الیی  9912هیای هیا را طیی سیا های موسییی، تعداد ایین هشینوارهبرگزاری هشنواره
نخسیت  ۀدهید، دورنشیا  میی (4) شیماره  طور کیه نمیودار رساند. هما  19به عدد مجموعًا 

نخسیت  ۀهشنواره موسیییی، کمتیرین مییزا  و دور 1نژاد با محمود احمدی همهوری ریاست
الیی  9931هیای هشنواره بیشترین تعداد را طیی سیا  19حسن روحانی با  همهوری ریاست
 به خود اختباص داده است. 9911

 
 33-63های های موسیقی طی سالجشنواره .8نمودار 

 9913دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، منب : 
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 البوم تصویری موسیقی 

سییدمحمد خیاتمی و  همهوری ریاسیت ۀچهار سیال ۀ، در دو دور(1شماره  ) بر اساس نمودار
، هیی  مجیوزی 9944الیی  9931نژاد، یعنیی محمود احمدی همهوری ریاستنخست  ۀدور

 همهوری ریاسییتدوم  ۀموسییییی صییادر نشیید. در دوربییرای تولییید و انتشییار آلبییوم تبییویری 
نخسییت  ۀآلبییوم تبییویری منشییر شیید کییه اییین رونیید در دور 33مجموعییًا نییژاد احمییدی

درصدی در این دوره تعداد 932وحانی نرخی صعودی داشت و رشد حسن ر همهوری ریاست
  داد. ءارتیا 991های تبویری موسییی را به عدد آلبوم

 
 33-63های آلبوم تصویری موسیقی طی سال .6نمودار 

 9913دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، منب : 

 اهنگتک

حسین  همهوری ریاسیتنخسیت  ۀتولیید تیک آهنیگ در دور (91شیماره  )بر اساس نمیودار 
  روحانی تولید و اهرا شد. 

 
 33-63های آهنگ طی سالتک .41نمودار 

 9913فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر موسییی وزارت منب : 
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 شتر و ترانه

 همهوری ریاسیتطیور رسیمی از دور دوم ، مجوز شعر و ترانه به(99شماره  )بر اساس نمودار 
شعر و ترانه، مجیوز اعطیا شید. ایین رونید  1132محمد خاتمی صادر شد که در این دوره به 

رسیید.  21911نژاد ادامه داشت و به عدد احمدی همهوری ریاستنخست  ۀدر دور رشد روبه
آنهیا  درصدی نسبت به سا  قبل تعداد92نژاد کاهش احمدی همهوری ریاستاما در دور دوم 

حسن روحانی این تعیداد  همهوری ریاسترساند. اما در نهایت در دور نخست  29113را به 
 قبل رسید. ۀدرصدی نسبت به دور911با رشد  به اوج خود رسید و

 

 
 33-63های شعر و ترانه طی سال .44مودار ن

 9913دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، منب : 

 
 وضتیم موسیقی در کشور از دیدگا  نخبگان . 5-3

از دیدگاه نخباا   9911تا  33در این قسمت وضعیت موسییی کشور پ  از پیروزی انیالب 
 گییرد. در هیدو میورد بررسیی قیرار مییدر بررسی تاریش شفاهی موسییی در اییرا  معاصیر 

(  موسییی کشور ارائه شده است. درخبوص، دیدگاه خبرگا  (9شماره 
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های مصاحبه در ؛ )داده463-4663های دیدگاه نخبگان درخصوص وضعیت موسیقی کشور طی سال .4جدول 
یخ شفاهی موسیقی(  بررسی تار

 شوندگانپاسخ مصاحبه ردیف

 رشد موسیقی پاپ ایرانی شد. ۀ، ده05 ۀده 1

 شد.همیشه بازبینی می 05موسیقی پس از انقالب  2

 تعطیل شدند. 05های موسیقی در سال بسیاری از فروشگاه 3

 سرودهای انقالبی رواج زیادی داشت. 05پس از انقالب  ۀهای اولیدر سال 4

 نگرفت. ، آلبوم خاصی مجوز  05 ۀدر دو سه سال ابتدای ده 0

 ها بود.ورود موزیسین ۀ، ده05 ۀده 0

 رنگ شد.شدت کمبه 05 ۀنقش موسیقی در زندگی مردم در ده 5

 ممیزی دقیق و باکیفیتی برای موسیقی وجود داشت. ،و زمان جنگ 05 ۀدر اوایل ده 8

 بسیار زیاد بود. 05 ۀها در دهها و محدودیتگیریسخت 9

 به موسیقی نواحی توجه شد. 05 ۀدر ده 15

 موسیقی به اجبار ممنوع شد. 1301در سال  11

 نوازی موسیقی ممنوع بود.تک 1302در سال  12

 برگزار نشد. 05 ۀهیچ کنسرتی در ده 13

 کرد.دولت از موسیقی حمایت نمی 05 ۀدر ده 14

 از نظر محتوا، ارزش انسانی، معرفتی و ارزش موسیقایی و فرهنگی به اوج خود رسید. 05 ۀموسیقی در ده 10

 های سیاسی موضوع فرهنگی، فراموش شده و موسیقی، حرام شده بود.دلیل جو سیاسی، جنگ، فشار گروهبه 05 ۀدر ده 10
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به دلییل نایاه دینیی حیاکم بیر  11 ۀدهد، در دهنشا  می (9شماره  )هدو  که گونه هما 

هفتیاد بیه  ۀدهی ۀای، فضا را از نیمرسانه ۀوراناکشور، موسییی کاماًل تضعیف شد. اما تحو  فن
گرایانیه نف  انتشار موسییی تغییر داد. با روی کار آمد  دولت اصالحات که موض  دینی ترمیم

 ۀنژاد در دهدولت احمدی ۀگرایانمحافظت داشت، موسییی وض  بهتری پیدا کرد. اما گرایشات
 موسییی را با رکود مواهه ساخت. ۀنود، مجدد تولید و عرض ۀاوایل ده همچنینهشتاد و 

 
 گیری و پیشندادها. نتیجه1

محبیوالت  ۀتحییق حاضر با هیدف بررسیی نییش حاکمییت دینیی کشیور بیر تولیید و عرضی
منظیور سیعی معاصر به انجیام رسیید. بیدیندر ایرا   9911الی  9931های موسییایی طی سا 

موسیییی و همچنیین انجیام  ۀبررسی اسناد و میدارک موهیود و منتشیر شیده در حیوزگردید تا به
شیده در نشیریات  هیای مطیرحمباحبه با خبرگا  موسییی کشور پرداخته شود. بررسیی چیالش

ر در طیو  هیر دهیه، نسبت به موسییی و دیدگاه حاکمیت نسبت به آ  نشا  داد که موسییی کشو
هیای حکومیت، گییریتوا  گفت، عالوه بر موضی های مختلفی بوده است که میشاهد چالش

های مختلیف  بین بخش ۀعوامل دیاری نیز منجر به ضعف و قوت موسییی در کشور شد. میایس
ها وهیود دارد. بیر ایین  گرایی بین ایین یافتیهاطالعات مطالعه حاضر نشا  داد که سازگاری و هم
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که نتایج حاصل از بررسی آمار دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشیاد اسیالمی  طور اساس، هما 
ساله، تولیدات موسییی پاپ  و در دورا  هنگ هشت 11 ۀهای ابتدایی دهدهد، در سا نشا  می

هیا در حید  صیفر بیوده ی پاپ در این سا که حتی تولید موسیی طوری و سنتی بسیار ناچیز بود؛ به
هیای نظیامی و همچنیین است و عمومًا تولیدات موسیییی شیامل سیرودهای انیالبیی و میارش

هیای مربیوط بیه هرایید و همچنیین طیور کیه دادهپیور بیود. همیا های آهنایرا  و کیویتیترانه
سیاله و  فتن هنیگ هشیتدهد، با پایا  ییاشوندگا  به همراه آمار دفتر موسییی نشا  می مباحبه
بیرای  9932رفته بر حجم آثار موسیییی تولیید شیده اضیافه شیده و در سیا  هفتاد رفته ۀآغاز ده

هفتیاد بیه  ۀنخستین بار برای موسییی پاپ مجوز صادر گردید. همچنین موسییی سنتی نیز در ده
فتر موسییی نشا  طور که آمار د برگزاری کنسرت نیز هما  ۀای توسعه یافت. در حوزشکل فزاینده

همهوری محمد خیاتمی اهیرای موسیییی در قالیب کنسیرت  نخست ریاست ۀدهد، در دورمی
دوم اصیالحات نییز  ۀکم در هامعه شکل گرفت و مجوزهای آ  نیز صادر و ایین رونید تیا دورکم

هیای شیدید فیهیا در هرایید و همچنیین رشد بود. اسناد مربوط بیه مخالفیت ادامه داشت و روبه
نخست دولت  ۀاین آمار است. در دور ۀبا نخباا  تحییق نیز تأییدکنند  ای ناشی از مباحبهه داده

موسیییی  ۀشید  میولی گرای دینی و همچنین بیا مطیرحنژاد و حاکمیت دیدگاه محافظتاحمدی
  ۀهای موسییی کاسته شید کیه کیاهش اعتراضیات ائمیای و آلبومفاخر، از حجم اهراهای صحنه

دوم ریاست  رۀها در هراید نشا  از درستی این آمار دارد. در دوخبر لغو کنسرتهمعه و انعکاس 
 ۀگرایانه تعدیل گردید و صدور مجوز تشیکیل کنسیرت و ارائینژاد قدری دیدگاه محافظتاحمدی

آلبوم موسییی افزایش یافت که این افزایش نسبی آمار تولید آثار موسییایی، اعتراک شدید مراه  
گرایا  دینی را در هراید به همراه داشت. در نهایت، بر اساس آمار مطیرح شیده  تتیلید و محافظ

هیای های تولیید شیده نییز در طیی سیا ها و همچنین آلبومتوسط دفتر موسییی، حجم کنسرت
ای داشیته کیه بیا همهوری حسین روحیانی رشید فزاینیده ریاسیت ۀیعنی دور 9911الی  9912

ِاعمیا   ۀواسیط ها بهمواهه بوده و حجم بسیاری از کنسرت گرایا  دینیمخالفت شدید محافظت
طور  که در هراید بیه ،شد  برگزاری کنسرت در مشهد و قم نظر مراه  تیلید مختل گردید. مطرح

گراییا  دینیی همیراه بیود، نشیا  داد کیه مفبل بحث شد و همچنین با واکنش شدید محافظیت
 ور مجوزهای موسییی، مابت بوده است.رویکرد و دیدگاه دولت روحانی همواره برای صد
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ط در حاکمیت کشور عماًل مان   شناختی می لحاظ هامعه به   ر دینی مسل  توا  گفت که تفک 
رشد و گسترش اهراهای موسییایی در کشور بوده است. اما این گیرایش دینیی در برابیر فشیار 

نشییینی اسییت و  عیبتناوب در حییا   ایرانییی، بییه ۀموسییییی در هامعیی ۀکننیید اهتمیاعی مطالبه
ط در باب موسییی به روز گی  شود و توا  ایستاد میکمتر  روز اعتبار اهتماعی رویکرد دینی مسل 

 تضعیف شده است.  ازپیش بیشآ  در برابر این فشار 
ط در   گسترش عالقه به موسییی در ایرا  معاصر و مبرف فزاینیده آ ، بیا نایرش دینیی مسیل 

منید بیه  موسیییی و میردم عالقه ۀتوا  دریافت که فعاال  حوزدارد. میایرا  ناهمخوانی آشکاری 
محبوالت موسییایی در کنار هم و در یک هبهه قرار دارند و نااه دینی  ۀموسییی و مبرف کنند
ق به گرایش دینی محافظت مسلط موهود را برنمی گرا چنا  نیرومند اسیت  تابند. اما نیروهای متعل 

لکرد نهادهای رسمی متولی امیور موسیییایی نظییر وزارت ارشیاد را زییر که در بسیاری موارد عم
سیازد. در  اعتبیار می برد و مجوزهای صادرشیده از سیوی آ  را در بسییاری از میوارد بی سؤا  می

آنکه مسئولیتی در امور اهرایی موسییی داشته باشد، بیرای وزارت  گرایی دینی بی نتیجه، محافظت
اعتبیاری  کند. ایین امیر سیبب بی سازی می مندا  به موسییی مسئله عالقهارشاد و هنرمندا  و نیز 

 شود.  ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، می هرچه بیشتر بخش اهرایی و دولتی، به
 گردد:های زیر ارائه میآمده، پیشنهاد دست در راستای نتایج به

و ارشیاد اسیالمی،  ین وزارت فرهنیگمسیئولدانیا ، اندیشی بین موسییییهلسات هم (9
مدیرا  دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نمایندگا  نهادهیا و اصیناف میرتبط بیا 
موسییی تشکیل شود تا بین این چند گروه شاید قدری قرابت فکری ایجاد گردد. ایین نزدیکیی 

شود ث میگذارا ، ناظرا  و فعاال  موسییی کشور با علما و مراه  دینی باع افکار بین سیاست
گاهی بیشتا بر روی شاخص کم از  تیری ایجیاد گیردد و دسیتها و معیارهای موسییی و غنا آ

ت نزاع بین این نیروها قدری کاسته گردد.  سطم و شد 
گیاهی از دییدگاه افیراد هامعیه نسیبت بیه مفهیوم موسیییی، پیشینهاد میی (2 شیود برای آ

هیای تحیییق و  موسیییی توسیط تیم گرایش و نظرات مردم راهی   های مختلف دربارهپژوهش
شناسیا  شیهری،  گذارا  فرهنایی، انسا  شناسا  فرهنای، سیاست پژوهش متشکل از هامعه

ین حکیومتی انجیام شیود و نتیایج آ  در مسیئولشناسا  اهتمیاعی و  شناسا  هنر، روا  هامعه
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مطیرح گذار در بخش موسیییی کشیور  اندیشی با متولیا  امر در نهادهای سیاستهلسات هم
گیر در باب موسییی نسبت بیه نظیر میردم  ین امر و سایر نیروهای تبمیممسئولشود تا ذهنیت 

 تر شود.موسییی شفاف ۀدربار
نسبت نهاد دین و نهاد هنر با توهه به وضعیت دیار هنرها در  ۀتحیییات مشابهی دربار (9

هاد دیین و هنیر در اییرا  چالش دو ن ۀشناختی دربار اخیر انجام گیرد تا دانش هامعه ۀچهار ده
 معاصر تکمیل شود.
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چالش های دین و 

 موسیقی در ایران ...

(. موسییی، اهراکننیدگا  موسیییی و قیوانین اسیالم. در: محمدرضیا لطفیی، 9931الفاروقی، لوئی  ایپسن )
(. تهرا : نشر 49-921)ص  اسیم و موسیقی چهارمی  کتاب سال شیدا: مجموعه مقاالت موسیقی: ویژه

 کتاب خورشید.

 )مترهم: منوچهر صبوری(. تهرا : نشر نی. شناسیجامعه(. 9931گیدنز، آنتونی )

شود؟ ارزیابی نظریۀ میدا  هنری پیر بوردییو )متیرهم: مهسیا وقت هنر، هنر می(. چه9943لین. هرمی اف )
 .991-991، 34، فصلنامه هنررضوی(. 

 )چاپ او (. تهرا : نشر یادآورا . شناسی ری ع روایتی ایرانیجامعه(. 9911محدثی، حسن )

تحلیل مباحث فقهی بعید از انقییب اسییمی و تیأآیر رن بیر حییات موسییقایی (. 9941میامی، سیدحسین )
 . تهرا : نشر پژوهشااه فرهنگ، هنر و ارتباطات.کشور

ن(. تهرا : نشر هرم . ری ع  درتع جامعه(. 9942وبر، ماک  )  )چاپ او ؛ مترهم: احمد تدی 

)چاپ ششم(.  شناسی هنرمبانی جامعه علی رامین راد،رر (. دین و زیباشناسی. 9911ولتر اشتروف، نیکالس )
 تهرا : نشر نی.
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