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دریافت9911/80/80 :؛ پذیرش9911/81/40 :


چکیده

این میاله دیدگاه حکومت نسبت به موسییی ایرا معاصر و نیز نسبت بین دین و هنر را طی سیا هیای 9931
الی  9911را موردبحث قرار میدهد .بدینمنظور ،رابطه دو نهیاد دیین و هنیر از منظیر هامعهشناسیی دیین و
هامعهشناسی هنر مورد بررسی قرار گرفت .در این میاله از دو رویکرد کیفی اسیتفاده شید .9 :روش تیاریخی
که ابزار آ اسناد تاریخی (روزنامههیا) و تیاریش شیفاهی (مبیاحبه بیا نخبایا ) اسیت؛ و  .2روش تحلییل
آمارهای موهود که ابزار آ در اینجا آمارهای موهود و منتشر شده توسط دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشیاد
اسالمی است .تحییق از نظر نوع داده ،هزء تحیییات تاریخی است .دادههای الزم شامل سه دسیته دادههیای
چاپ شده در مطبوعات کشور از  9931الی  ،9911دادههای مربوط به مباحبهشوندگا و دادههای مربیوط
به آمار منتشر شده توسط دفتر موسییی وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالمی از سیا  9911الیی  9911اسیت.
نتایج نشا داد که اطالعات مربوط به هراید ،مباحبهها و آمار دفتر موسییی نسبت به وضیعیت موسیییی از
سا  9931تا  9911در یک راستا قرار دارد ،بهطوری که در دهۀ شبت به دلیل نااه دینی حیاکم بیر کشیور،
ً
موسییی کامال تضعیف شد .تحییق حاضر با بررسی سه گروه از دادهها نشا داد که چالش بین دو نهیاد دیین
و هنر در ایرا معاصر در چه مرحلهای است .این چالش ،گاه بیه موضی گیریهای شیدید نیروهیای فعیا و
مؤثر در این دو نهاد اهتماعی علیه یکدیار منجر شده است .اما بهتدریج نیروهای هنری بیهدنبیا رهیایی از
سلطه نهادهای دینی و درصدد کسب استیال اند.
کلیدواژهها :موسییی ،محافظتگرایی دینی ،ترمیمگرایی دینی و بازسازیگرایی دینی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دکتری هامعهشناسی فرهنای ،گروه هامعهشناسی ،واحد تهرا مرکزی ،دانشااه آزاد اسالمی ،تهرا  ،ایرا
 .2استادیار هامعهشناسی ،گروه هامعهشناسی ،واحد تهرا مرکزی ،دانشااه آزاد اسالمی ،تهرا  ،ایرا (نویسنده مسئو )


 .3دانشیار هامعهشناسی ،گروه مطالعات فرهنای ،مؤسسه مطالعات فرهنای و اهتماعی وزارت علوم ،تهرا  ،ایرا

.0مقدمه 

موسییی بهعنوا انتزاعیترین هنرها میتواند تأثیر عمییی بر شنوندگا آ داشته باشد .موسییی
ُ
میتواند باعث برانایختن احساسات و تهییج مستمعا شده ،و نشاط یا حیز مخاطبیا را در
پی داشته باشد .بههمین ههت ،کارکردهای فراغتی و معنوی موسییی در متن حیات اهتمیاعی
بسیار مورد توهه سایر نهادهای اهتماعی همچو دین ،سیاست ،ورزش و ...قرار گرفته اسیت

(سروی .)91 ،9914 ،مریام 1بهعنوا کسی که در نظریهپردازی ،نظرییات هیام تیری دربیاره

کارکرد موسییی در هامعه ارائه داده است ،بر این باور است که مردم از هر فرهنگ و هامعه و با
هر میزا از تحبیالت ،با فعالیتهای موسیییایی سروکار دارند و دلییل اهمییت موسیییی در
میایسه با سایر هنرها شاید به این خاطر باشد که موسییی کارکردهای فراوانی در هوام بشری
در طو تاریش داشته است (امیرمظاهری و عزیزی.)31 ،9912 ،
هنر موسییی در هها امروز از هایایاه وییژهای برخیوردار اسیت و کاربردهیای موسیییی در
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عرصههای مختلف فرهنای و اهتماعی قابل کتما نیست .بررسی موضوع موسییی و حرمت
غنا در اسالم ،موضوعی است که در سالیا اخییر بیا گسیترش صینای صیوتی و تبیویری از
اهمیت افزو تری برخوردار گشته است .با توهه به تأثیر موسیییی بیر همایا  ،فییه اسیالمی
همیشه درصدد آ بوده است که این گرایش را در ههت میاصد خود کنتر و هدایت کرده و آ
را در محدوده شرع قرار دهد .با اینحا  ،اطالع هام از نظر فیه اسیالمی در میورد موسیییی
برای مسئوال  ،کارشناسا و صاحبنظرا عرصۀ هنیر و دیین بسییار مفیید اسیت (حاهییا ،
برزوئی ،و زما محمدی.)2 ،9911 ،
اما با گسترش مدرنیته و عناصر مرتبط با آ  ،ما شاهد تعارضات گسیتردهای در مییا عناصیر
مختلف فرهنای هستیم (سروی .)9944 ،ظهور سازما هیای غیردینیی ،رشید دییوا سیاالری،
مؤسسات دانشااهی ،مراکز متعدد آموزش موسییی و سایر مواردی که در باال به آ اشاره شد ،به
این تضاد بیشتر دامن زده است .در ایرا  ،در آستانۀ سدۀ پیش ،و انیدکی پییش از آ  ،مواههیه بیا
فرهنگ موسییایی غرب در مییاسی وسی تر از پیش رخ نمود .آشنایی ایرانیا با اندیشیۀ تجیدد و
چالشهایی که در نتیجۀ رویارویی آ با سنت برانایخته شید ،تیا امیروز نییز بیا همیا قیوت پیا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

برهاست (اسعدی .)299 ،9943 ،این رویارویی از طریق افیزایش سیطم مبیادالت اقتبیادی،
تجیاری ،فرهنایی ،اقتبیادی ،سیاسیی ،توریسیتی و  ...رخ داده اسیت .بیهطیور ماییا  ،واردات
صفحههای گرامافو توسط کمپانیهای اروپایی ،سفر میامات دولتی ،اعزام دانشجویا بورسییه
به اروپا ،ورود کاالهای خارهی اعم از مبیرفی و غییره ،همچنیین مبیادالت علمیی ،و از همیه
مهمتر ،تولد و گسترش رسانههای همعی ،همچو رادیو و تلویزیو  ،هر یک بیه شیکلی در ایین
برخورد فرهنای نیش داشتهاند .در این بین ،سنت گاه در قالب بینش ،نارش و شیوه هنری ،و گاه
در پوشش سنتهای دینی در میابل این شرایط سربرآورده است .ظهور دو انیالب در سیا هیای
 9243و  9933ه.ش بهعنوا مهمترین تغییرات سیاسی در داخل ایرا  ،تیأثیرات شیارفی را بیر
حیات فرهنای گذاشته است .در هر یک از این دو انیالب هنبههایی از موضوعات بیشیتر میورد
توهه بوده است .در انیالب او ایدههای ملیگرایی ،وطنپرستی ،آزادی سیاسی ،مبارزه بیا نظیام
استبدادی ،برابریخواهی ،عدالتطلبی ،آزاداندیشی و ...و در انیالب دوم عالوه بر تکیه بر برخی
از موضوعات انیالب نخست ،تمرکز بر ابعاد فرهنای و اهتماعی بیشتر بوده است .انیالبی که از
درو آ نظام همهوری اسالمی بر مبنای نظریه والیت فییه سربرآورده اسیت .بنیابراین ،پی از
شکلگیری این نظام ،عناصر و اهزای فرهنگ با شرایطی روبرو میشوند که میبایست بیا عییار و
مییاس دینی سنجیده شوند .گیدنز در توضیم تحوالت هاری در دین با تأکید بر انییالب 9933
چنین میگوید« :دیدگاهی که مارک  ،دورکهایم و وبر همای در آ سهیم بودند این بود که دیین
سنتی بیشازپیش در دنیای مدر بهصورت امری حاشییهای درمییآیید و دنییویشید فراینیدی
اهتنابناپذیر است .از این سه هامعهشناس شاید تنها وبر میتوانست حدس بزند که ییک نظیام
دینی سنتی مانند اسالم ممکن است تجدید حیات عمدهای پیدا کند و پایۀ تحوالت مهم سیاسی
ً
در اواخر قر بیستم شود؛ با این همه این دقییا هما چیزی است که در دهۀ  9141در اییرا رخ
داد» (گیدنز )391 ،9931 ،تشی همچنا نفوذ خود را حفظ کرده اسیت .میذهب شییعه امیروز
دین رسمی ایرا است و منب اندیشهها و عیایدی بود که مهمتیرین اییدئولو ی انییالب اییرا را
تشکیل داد (هما .)393 ،
در هامعۀ ایرا  ،به اقتضای ایدئولو ی حاکم و وظیفۀ قانونی دولت ،درخبوص حمایت از
تولید و مبرف فرهنای و بهدنبا آ مرتف کرد نیازهای اهتمیاعی و فرهنایی میردم از ییک
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طرف ،و نیش کلیدی دین و مبانی فیهی متعدد آ در همهوری اسالمی از طرفی دیار ،به نظر
میرسد نظام سیاسی در مورد موسییی روز به روز دچار نوعی ابهام و سردرگمی مضاعفی شده
ً
است؛ بهطوری که در نزد بسیاری از فیها ،اشکالی از موسییی و یا بعضا کلیت آ حرام تلییی
میشود و نزد برخی دیار ،موضوع بهنحیوی دیایر هلیوه مییکنید .ایین امیر باعیث شیده تیا
سازما های قانونی متولی موسییی در این حوزه با چالشهای گوناگونی مواهه شوند (سروی و
همکارا  .)913 ،9914 ،بر این اساس بهرغم وهود قوانین رسمی ،نظام سیاسی کشور تاکنو
نتوانسته در قبا موسییی ،موضعی یکپارچه اتخاذ نمایید و تولیید و عرضیۀ موسیییی از دهیۀ
پنجاه تا نود هجری شمسی شاهد تغییرات و نوسا های متعددی بوده است.
مطالعۀ میزا تغییرات در عرضه و مبرف محبوالت موسییایی طی پنج دهۀ گذشته (دهۀ
 31تا  )11بیه فراینید سیاسیتگیذاری فرهنایی در بخیش موسیییی کشیور کمیک نمیوده و
تبمیمسازی و تبمیمگیری مدیرا و مسئولین ارشد و میانی بخش موسیییی کشیور را میسیر
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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میسازد .بنابراین ،میالۀ حاضر پ از بررسی پیشینه و مبانی نظری تحییق ،بهدنبا شناخت و
دستهبنیدی مواضی حاکمییت در برابیر موسیییی و همچنیین شیناخت راهبردهیای فعیاال و
مبرفکنندگا موسییی با توهه به رویکردهای دینیی بیه موسیییی در کشیور اسیت .بیر ایین
اساس ،میالۀ حاضر قبید دارد بیا رویکیردی هامعهشیناختی ،و بیا بهرهگییری روش تحیییق
تاریخی و ابزارهای گردآوری دادهها نظیر اسناد و مباحبه و همچنین دادههای آمارهای موهود
در دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نیش گرایشهای دینی و حاکمییت کشیور را
در حوزۀ تولید و مبرف موسییی طی سا های  9933الی  9911مورد بررسی قرار دهد.
 .2پیشینه تحقیق

درخبوص نیش رویکردهای دینی و حاکمیت دینی بر موسییی کشور ،میاالت ،پایا نامهها و
کتب متعددی به چاپ رسیده است .اما با توهه به هسیتوهیوی صیورتگرفتیه دربیارۀ ایین
موضوع ،مطالعات هامعهشناختی موسییی کمتر دیده شد یا اینکه در بخشی هزئیی از آ ییاد
شده بود .کتابهای هشت گفتار پیرامون حقیقت موسییقی ننیایی و موسییقی رر سییر تی یی
اندیشهها و پنج رسالۀ فقهی فارسی که به قلم اکبیر ایرانیی قمیی در سیا هیای  9931و9931

توسط حوزۀ هنری سازما تبلیغات اسالمی به چاپ رسیده است به مطالعه و بحیث پیرامیو
مباحث فیهی و اخبار احادیث و مأخذهای أخذ شده در اینباره میپردازد و تاکنو مطالعیهای
پیرامو مباحث هامعهشناختی و تبیین شرایط و رویکردهای اهتمیاعی در قبیا گیرایشهیای
دینی به موسییی ،صورت نارفته است .هرچند که در خال مباحث بهصورت پراکنده به موارد
متفرقه همچو آمار مبرف موسییی سیاستگذاری در بخش موسییی و  ...اشیاره شیده ،امیا
آنچه پژوهش ما را از سایر موارد هدا میکند ،رویکردی هامعهشناختی به تمامی گرایشهیای
دینی در قبا موسییی و همزما مناسبات دولتیی و تولیید و مبیرف موسیییی در مواههیه بیا
گرایشهای دینی است.
سمانه بیای ( )9911پایا نامه خود را با موضیوع «نییش حکومیت در حلییت و حرمیت
موسییی از دیدگاه فیها در سا  »9911به انجام رسانید .ناارنده عالوه بر اشارۀ مفبل به غنا،
موسییی ،و احکام مرتبط با آ به مفهوم «عرف» پرداخت و آ را تاب شرایط فیزیکی ،فرهنای
و اهتماعی دانست .وی با اشاره بیه احکیام اولییه و ثانوییه در حیوزۀ اختییارات والییت فیییه
ً
توضیحات مفبلی میدهد و اساسا همۀ آنچه در حوزۀ حکومت [دینی] از اختیارات و وظایف
پیامبرا و اماما پ از او بوده است را برای فییه هام الشرایط ،که زمامدار حکومت اسالمی
است ،معتبر میداند .در نتیجه ،نظر او را برای تشخیص حرمت و یا حلیت موسییی ،الیزامآور
میداند (بیای.)99-913 ،9911 ،
سروی ،محدثی و صمیم ( )9914در میالیهای بیا عنیوا «گیرایشهیای دینیی معاصیر و
وضعیت موسییی در ایرا پساانیالبی» به وضعیت موسییی در ایرا پسیاانیالبی بیا توهیه بیه
گرایشهای دینی موهود در عبر معاصر پرداختند .این میاله نسبت گیرایشهیای دینیی بیا
موسییی را در ایرا معاصر موردبحث قرار داده است .این بررسی نشا داد که گرایش دینی
مسلط در ایرا در برابر فشار اهتماعی مطالبهکنندۀ موسییی ،وضعیتی انفعالی دارد .بر ایین
اساس ،گرچه در ایرا معاصر نهاد هنر استیال نسبی خود را از نهاد دین بهدست نیاورده،
اما روند تحوالت به سود نهاد هنر و خارج شد آ از سیطرۀ نهاد دین در هریا است.
مهدی سمتی ( )2193در میالهای با عنوا «صداهایی مال اییرا  :دربیارۀ موسیییی پیاپ
ایرا » بر اساس نوعی دورهبندی سیاسی چهل و اندی سا اخیر ،دربارۀ موسییی ایرا بهطیور
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کلی و موسییی پاپ بهطور خاص بحیث کیرده اسیت .او بیهطور مشیخص از نسیبت دیین و
موسییی در ایرا معاصر سخن نافته است ،بلکه اشاراتی به محدودیتهای سیاسی و فرهنای
داشته است (سمتی.)2193 ،

ملیحه مغازهای )2191( 1در میالۀ «روندهای موسییی آگاهانۀ معاصر در ایرا » به بررسی

سری وضعیت موسییی از عبر مشروطه تا انتهای دورۀ ریاست احمدینژاد پرداخته است .او
بیر آ اسیت کیه موسیییی در اییرا بعید از انییالب در معیرک انیواع کنتیر هیای رسییمی و
محدودیتها بوده است (مغازهای .)3 ،2191 ،او نیش نااه دینی مسلط را در ِاعما نظارت و

محدودیتها برهسته میسازد و «شأ اهتماعی و قانونی موسییی را در چارچوب خیطمشیی
فرهنای دولت» به چهار دورۀ فضای اهتماعی انیالبی (سا هیای  )9933-9914بیه رهبیری
آیتاللیه خمینیی ،دورۀ سیازندگی ( ،)9911-9931دورۀ اصیالحات ( ،)9931-9941دورۀ
سرکوب ( )9941-9912تیسیمبندی کرده است (هما ) .دستهبندی او از وضیعیت موسیییی
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سیاسی و ناظر به آمد و شد برخی میامیات حیاکم اسیت .مغیازهای بیر آ اسیت کیه در دورۀ
نخست ناهماهنایها ،بیقاعدگیها ،و بالتکلیفیها در حیوزۀ موسیییی حیاکم بیوده اسیت.
«بالفاصله بعد از انیالب انواع محدودیتها در فعالیتهای فرهنای از همله توزی و مبرف
نوعی از موسییی که ناسازگار با ارزشهای همهوری اسیالمی تلییی مییشیده ،تیوییت شیده
است» (هما ) .در این دوره موسیییدا ها در طی یک فرایند اداری طوالنی میبایسیت مجیوز
دریافت کنند .مدارس موسییی تعطیل شدهاند و موسییی پاپ ممنوع شده و خواند زنیا نییز
قدغن گردیده .فیط موسییی ایرانی کالسیک تیا حیدی مشیروع اسیت .در دورۀ دوم ،میدارس
موسییی باز شدهاند و موسیییدا ها به تورهای ههانی موسییایی رفتهاند و کنسرتهای عمومی
برگزار شدهاند .موسییی پاپ همچنا ممنوع بوده امیا موسیییی محلیی و موسیییی کالسییک
ایرانی وض بهتری داشته است .در دورۀ اصالحات خطمشی گشایش فرهنای ،فضای فرهنای
آزادتری را فراهم ساخته است و نوآوریها و خالقیتهایی در همۀ گونههای موسیییی بیهوییژه
موس ییی کالسیک پدید آمده است و موسییی پاپ و حرکت صنعت موسییی احیا شده اسیت.
تکخوانی زنا همچنا ممنوع بوده ،اما حضور زنا در همۀ سبکهای موسییی افزایش یافتیه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

است .در خال این دوره ،شکل هدیدی از موسییی چندسبکی بیا تأکیید بیشیتر بیر مییوالت
اهتماعی و سیاسی شکل گرفته است .اما در دورۀ چهارم ،موسیییدا ها دوباره با محدودیتها
و موان مواهه شدهاند اما کوشیدهاند از فناوریهای هدید ارتباطی بهره بایرند تا بیهنحیوی از
محییدودیتهییا بکاهنیید .صییمدزاده در میالییهای متمرکییز بییر موضییوع سیینتگرایییی برخییی
موسیییدا های ایرانی با عنوا «موسییی ایرانیی از انییالب تیاکنو » (صیمدزاده ،)2194 ،از
مذکر شد موسییی و تسلط «هو فیهی» بر موسییی ایرا بعد از انیالب سیخن گفتیه اسیت.

رستوواک )2111( 1از هملۀ کسانی است که در میالۀ خیود بیهنحیو هیدی بیه رابطیۀ دیین و
موسییی در ذیل حکومت دینی پرداخته است .در بحث او نیز نسبت دین و موسیییی از منظیر
چالشهای میا این دو نهاد اهتماعی ،مورد اعتنای هدی قرار نارفته اسیت .او البتیه بیهطیور
هدی به محدودیتهای اعما شده بر موسییی توسط وزارت و فرهنگ ارشیاد اسیالمی توهیه
کرده است (رستوواک.)2111 ،
آثار ایرانی قمی (9931
هم بندی و مرور پیشینۀ موضوع مورد مطالعه نشا میدهد که در ِ
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مرور سری اما ارزشمندی بر روند تحو موسییی انجام داده ،اما نسبت دین و موسییی را مورد
بررسی قرار نداده است .رستوواک ( )2111نیز بیشتر محدودیتهیای موسیییی در ذییل ییک
حکومت دینی را مورد توهه قرار داده است .میتوا گفت که در مطالعات و آثار موهود ،بحث
و مطالعۀ اندکی دربارۀ نیش رویکردهای دینی موهود در کشور در تولیید و مبیرف موسیییی
انجام شده است.
 .3چارچوب نظری

هامعهشناسی هنر ،هنر را بهطور معمو در درو زمینۀ اهتماعی های میدهد و بیه بررسیی و
تحلیل آ میپردازد (ویتکین .)3 ،9113 ،2بهعبارت دیار ،هنر نییز امیری زمینیهمنید اسیت.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

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

اهتماعی دچار تعارک و تضاد شدهاند .دیوی  1بر آ است که فرهنگ هوامی هدیید از سیه
ساحت متمایز تشکیل شده است :شناختی ،هنجاری ،و ابرازی (دیوی  .)999 ،9943 ،بهنظر
میرسد این دوگانای در فرهنگ ایرا معاصر هم در ساحت شناخت و هم در سایر ساحتها
از همله ساحت ِابرازی و ساحت هنجارین پدیید آمیده اسیت .ایین دوگیانای در قلمروهیای

مختلف فعالیت انسانی و اهتماعی در حا تجربهشد است .در قلمرو هنر نیز وض مشابهی

در هریا است .برخی از نظریهپردازا درخبوص چالشهای هنر و دین اظهار نظر کردهاند.
سطحی که ماک وبر در آ از تضاد دین و هنر سخن میگوید ،سطم درونی و بنیادی است و
بهنظر میرسد بیشتر به وهه ماهوی تجربۀ دینی و تجربۀ هنری و نیز رقابت کارکردی بین دین و
هنر ناظر است (وبر .)919 ،9942 ،بهویژه او در بحث از موسییی ،از امکا هلوهگری بهنحو
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ماهوی تیابلی دو نوع تجربیۀ هنیری و دینیی سیخن مییگویید« :موسیییی ،کیه درونییتیرین
هنرهاست ،ممکن است در خالصترین صورت خود ،یعنی موسییی سازی ،همچیو بیدیلی
ناموهه برای تجربۀ اصیل مذهبی هلوهگر شود» (هما .)912 ،
اما تضادها و چالشهای هنر و دین را میتوا در سطم نهادی و بهویژه در دنیای مدر نیز
دنبا کرد .در واق  ،میتوا از تضاد نهادی دین و هنر در ابعاد و سطوح مختلف سخن گفیت.
«دین نهادی اهتماعی است که با تولید ،بازتولید ،و توزی معرفت دینی سروکار دارد .بهعبارت
دیار ،دین به ما کمک میکند تا معنایی دینی از اموری که در زنیدگی بیا آنهیا سیروکار دارییم
حاصل کنیم و به ارزیابیای دینی از تجربههای روزمرهما نائل شویم .این نوع معرفت ،دینیی
است چو حو نوع خاصی از تجربۀ انسانی ،که آ را تجربیۀ دینیی مینیامیم ،شیکل گرفتیه
است .در اینجا نیز معرفت دینی شامل عامترین نوع نمادپردازی دینی میشود که نمیتوا آ را
ً
صرفا به بعد اندیشهای تیلیل داد» (محدثی .)911-931 ،9911 ،بههمین ترتییب ،هنیر نییز
نهادی اهتماعی است (باستید .)221 ،9911 ،2این دو نهاد در گذشته در هم تنیده بیودهانید.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

«ادیا بشر و هنرهای آفریدۀ او همواره در هم تنیده بودهاند» (ولتر اشیتروف.)339 ،9911 ،1
باستید 2دربارۀ تأثیر دین بر هنر مینویسد« :هرها که دین قدرت زیاد خود را اعما میکند ،از

همله در هامعههای شرقی ،هنر چونا هنری محبور باقی میماند و در تمام هاهایی که دین
با گرایشهای اهتماعی دیار در حا رقابت است ،هنر شیکوفایی بییسیابیه دارد» (باسیتید،
 .)931 ،9911او بهدرستی و واق بینانیه مییگویید کیه «دیین هیم بیا ممنوعییتهیا و هیم بیا
فرما هایش ،و هم با اصو هزمی و عرفانش بر هنر تأثیر داشته است» (هما  .)931 ،باستید
تحوالت نهاد هنر را در روند تاریخیاش مورد بحث قرار داده است (هما .)223 ،
در عبر مدر نهادهای اهتماعی در ههت خودگردانی و مسیتیلشید گیام برداشیتهاند.
برخی بر آ اند که «در هها قرو وسطا ،نهاد هداگانه و مستیل به نام نهاد هنر وهود نداشت.
در عوک ،تولید فرهنای به دیار حوزههای اهتماعی ،بهوییژه بیه دیین ،وابسیته بیود .درسیت
بههمین سبب ،بخش اعظم ساختههای آ دوره ،که از نظر انسا های عبر مدر در حوزۀ هنر
های میگیرند ،در واق برای اهداف دینی تولید شدهاند ]...[ .فیط در عبر مدر و خاصیه از
اواسط قر نوزدهم به اینسو ،است کیه نهیاد اهتمیاعی هداگانیهای بیه نیام «ههیا هنیری»
رفتهرفته پدید میآید و تابیت میشود» (انالی

و هاگسو  .)31-11 ،9913 ،3بوردیو نیز از

«میدا تولید هنری مستیل» سخن گفته اسیت (لیین .)11 ،9913 ،4در حییییت ،تحیوالت
اهتماعی در دنیای هدید بستری برای این خودگردانی نهادهای اهتماعی فراهم کرده است .از
اینرو ،نهاد هنر و نیروهای فعا در این قلمیرو از فعالییت انسیانی و اهتمیاعی نییز در مسییر

مستیلشد گام برداشتهاند و میکوشند خود را از ارزشها و هنجارهای دینی مسلط رها کنند.
هما طور که باستید بهدرستی میگوید« :هنر اثیر خیود را بیر تمیام کارکردهیای اهتمیاعی ،و
بهخبوص بر دین اعما میکند» (هما  .)214 ،هرقدر که نهاد هنر بیشتر مستیل مییشیود،
بر ابعاد این تأثیرگذاری افزوده میشود .البته ،چالشها و منازعات دین و هنر و نیروهای این دو
نهاد امری قدیمی است« .مناسبات بین دین و هنر همیشه بیمان و مسئله نبوده است .هرچند
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ادیا زمینۀ بالندگی هنرها را فراهم میآورند ،در های خود هنرمنیدا را مواخیذه مییکننید ،و
ً
میکوشند که برخی از انواع هنرها را تعطیل و از میدا بهدر کنند؛ و متیابال هنرمندا بیههیای
آ که هنر خود را در خدمت آرما این یا آ دین قرار دهند ،گیاه در برابیر آ مییشیورند و در
ههت براندازیشا گام برمیدارند .در شرق ،اساسیترین مکتوباتی که از دورۀ ماقبیل میدر
دربارۀ هنر و دین باقی مانده ،نااشتههای هد آمیزیاند که به موضوعات نزاعبراناییز مربیوط
میشوند» (ولتر اشتروف .)331 ،9911 ،اما در عبر هدید هر دو نهاد ،بیهوییژه نهیاد هنیر،
دچار تحوالتی اساسی شدهاند و بدو شناخت این تحوالت« ،فهم دقیق تعامیل هنیر و دیین»
ممکن نیست (هما  312 ،و .)333
از اینرو ،با توهه به تحوالتی که در عبیر هدیید و در هوامی امیروزین در ایین دو نهیاد
اهتماعی رخ داده است ،میتوا از چالشهای تازهتری بین این دو نهیاد و عناصرشیا سیخن
گفت .مبادییی از این چالشها در ایرا معاصر بهوفور دیده شده است و تیابل کارگزارا دینی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

98

دوره  ،41شماره 2
تابستان 4111
پیاپی41

و کارگزارا موسییی در ایرا معاصر بارها رخ داده است .برای اینکه بتوا بنیادهای دینیی ایین
چالش را دریافت ،ناچار میبایست به نارش فیهی مسلط بیه موسیییی پرداخیت .الهیرم ،در
ادامه به تشریم و ارائه تعاریف رویکردهای دینی پرداخته میشود.
 .1-3رویکردهای دینی به موسیقی

قبل از هر نوع بحای دربارۀ رویکردهای دینی به موسیییی نخسیت میبایسیت برخیی مفیاهیم
کلیدی توضیم داده شود .یکی از این مفاهیم مفهوم غنا است .در نااه فیهی به موسیی مفهیوم
غنا مفهومی محوری است .غنا در لغت عبارت است از :صدا ،زیبا و نازک ساختن آ  ،صدای
طربآور ،طربآفرینی و برانایختن عواطیف و احساسیات بیا کیالم آهنایین و غییرآهناین،
آوازخوش ،سرود ،خوانندگی .غنا در مباحث فیهی ،به نوع خاصی از خواند اطالق میشید،
امیا امیروزه بیه معنییایی وسیی تر بیهکار مییرود و هییم اهیرای آوازی و هیم اهیرای سییازی را
ً
دربرمیگیرد و تیریبا با موسییی هممعنا فرک میشود (میامی .)93 ،9941 ،همواره مهمترین
ً
سؤا فیهی درباره غنا این بوده است که آیا اساسا موضوع مذکور حرام است یا حال ؟ در طی
تاریش اسالم فیهای زیادی تالش کردهاند به ایین سیؤا پاسیش گوینید ،ولیی هی ییک از ایین
پاسشها نتوانسته برای موضوع هوابی قطعی باشد .بنابراین ،به شکلگیری دیدگاههای متفیاوتی

دربارۀ این موضوع منجر شده است و به علت شفافنبود پاسشها ،ابهاماتی پیرامو آ شکل
گرفته است .این عدم شفافیت سبب شده است که در هر دورا  ،نظرات فیهی تأثیرات متفاوتی
را برای حیات موسییایی هامعه بر های باذارد؛ بهویژه هناامی که هریانات مذهبی به قدرت
سیاسی نزدیکتر شدهاند و یا حتی با قدرت سیاسی به وحدت رسیدهاند (هما  .)93 ،یکی از
این دورههایی که در آ نیش گرایشهای فیهی بسیار قابلمشاهده است ،دورا پ از انیالب
 9933است .در این دورا به علت نبود آراء واحد و همچنین بیثبیاتی نایرش فیهیی غالیب،
اثرات متفاوتی در وضیعیت موسیییی آ مشیاهده میشیود .تیأثیرات مباحیث فیهیی همیواره
وضعیت موسییی را دگرگو کرده و تمامی هوانب آ را تحتالشعاع قرار داده است .این روند
را میتوا در ُبعد عملی موسییی بهطورهدی مشاهده کرد ،زیرا از دیرباز فیها با علم موسیییی
مخالفتی نداشته و حتی برخی از آنا به فراگیری موسییی نظری پرداختهاند و به علت ایینکیه
علم موسییی در طبیهبندی علوم قدیم یکی از شاخههای ریاضیات محسوب میشد ،فیها برای
تکمیل دانش ریاضی خود مجبور به فراگیری آ بودهاند .ولی هنبیۀ عملیی ،بیهویژه آمیوزش و
اهرای موسییی ،و دیار موارد مربوط به آ از مباحث بحثبرانایز تاریخی بوده است و پ از
انیالب موارد فوق بهشدت تحت تأثیر دیدگاههای فیهی قرار گرفتیه اسیت (همیا  .)93 ،ایین
ً
موضوع ،مشکالتی را برای دستااههای اهرایی مخبوصا سازما های مربوط بیه امیور هنیری
بهوهود آورده است و رابطهای دوگانه ،از یک سو با هریا های فیهی ،و از سوی دیار با هامعه
و موسیییدانا  ،ایجاد کرده است .این موضوع از هر دو ههت به چالش کشیده میشود که این
ً
چالشها و مناقشات پیرامو آ  ،در های خود باید بررسی شود« .اساسا اصیطالحات فیهیی
مربوط به موضوع ،به هنبۀ عملی موسییی برمیگردد .غنا ،بهمعنای نیوع خاصیی از خوانید ،
تاریخچهای دارد و تعاریف گوناگونی از غنا در مناب اسالمی ذکر شده اسیت» (ایرانییقمیی،
 .)99-93 ،9931اما نارش فیهی به موسییی که در مفهیوم غنیا متبلیور میشیود ،بیا نایرش
تخببی به موسییی تفاوت فاحشی دارد.

فلیپ تگ 1در تعریف خود که بیشتر از منظر قومشناسانه است اظهار میدارد که «موسییی

شکلی از ارتباطگیری بین انسا هاست که در آ اصوات غیرکالمی و سازماندهیشیده توسیط
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ً
انسا  ،بهعنوا حامل الاوهای اساسا عاطفی (هیجیانی) و ییا اطیواری (هسیمانی) معرفیت
انسانی دریافت میشود» (تگ .)932 ،9949 ،تعاریف مختلفی دربارۀ موسییی در قر بیستم
ً
ارائه شده و از میا آنها دو تعریف که نسبتا هدیدتر است مطرح میشود که به ساختار و نییش
آ در اهتماع از منظر قومشناسی موسیییی تأکیید شیده اسیت .لیوئی ایپسین الفیاروقی 1در

تعریف موسییی به هر دو هنبه اشاره میکند )9 :موسییی ،هنر و علم ترکیب صداها توسط آواز
یا ساز برای تشکیل مجموعۀ وسیعی از عبارات و ترکیبات بنییانی اسیت؛و  )2احساسیاتی کیه
معرف اعتیاد یک هامعه است (الفاروقی.)43-44 ،9931 ،
فلیپ تگ در تعریف خود که بیشتر از منظر قومشناسانه است اظهار میدارد که «موسیییی
شکلی از ارتباطگیری بین انسا هاست که در آ اصوات غیرکالمی و سازماندهی شده توسیط
ً
انسا  ،بهعنوا حامل الاوهای اساسا عاطفی (هیجیانی) و ییا اطیواری (هسیمانی) معرفیت
انسانی دریافت میشود» (تگ.)932 ،9949 ،
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اکنو پ از بحث از دو مفهوم محوری غنا و موسییی ،میتیوانیم بیه انیواع رویکردهیای
دینی به موسییی در هها اسالم بپردازیم .محیدثی ( )9911درخبیوص رویکردهیای دینیی
دست به تعاریف ذیل میزند:
 )9گرایش به همانندگرایی« .در همانندگردی دینی و در میا متفکرا مسلما افرادی را میتیوا
یافت که اندیشهها و تجربههای غربیا را در قیرو هدیید مشیابه تجربیههیا و افکیار مسیلمانا در
اعبار گذشته میدانند و در تاریش و تمد اسالمی نوعی توازی و قرینیهگیی را بیا تمید و فرهنیگ
مدر هستوهو میکنند .آنها میکوشند بر مبنای فکر اسالمی زیست هدید را موهه سیازند و بیر
مبنای نوعی مشابهت صوری و سطحی راه تمد و فرهنگ اسالمی و تمد و فرهنگ مدر را یکیی
نشا دهند و از این طریق ،تمد و فرهنگ مدر را ادامۀ تمد و فرهنگ اسالمی مییداننید ،شییوۀ
زندگی مدر و سازما دهی اهتماعی – سیاسی را مییپذیرنید و ایین پیذیرش را حرکتیی مترقیانیه و
پیشروانه تلیی مینمایند .نااه آنا به مدرنیته بههی وهه انتیادی نیسیت بلکیه نیوک تییز پیکیا را
ً
متوهه سنت خود مینمایند و میکوشند نشا دهند که اسالم با مدرنیته کامال سیازگاری دارد و ایین
سنت است که تحت نام دین در میابل مدرنیته ایستادگی مینماید .توسل آنا بیه کتیاب و سینت بیا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

هدف موههسازی این انطباق میا اسالم و مدرنیته صورت میگیرد .در این گرایش مدرنیته همچو
کلیتی اهتنابناپذیر تلیی میگردد» (هما .)191 ،
ً
 )2محافظتگرایی دینی« .در این گیرایش عییل صیرفا خیادم دیین اسیت و ابیزاری بیرای
حمایت بیشتر از مفروضات دینی است .عیل ناقص آدمی باید در تالش برای درک خیرد ذاتیی
نهفته در دین ی برترین خرد ی که در شریعت تجلی بیرونی یافته است به کار گرفته شود و شأنش
بسی ناز تر از آ است که بخواهد در این عرصه از میام کشف از دین ،کیه مییامی انفعیالی و
وابسته است ،عدو کند و مدعی «ابداع» باشد .بنابراین ،عییل در ذییل «وحیی» و «نیص» و
«نیل» عمل میکند و واهد شأنی مستیل نیست .بنابراین ،عیل و دستاوردهایش فینفسه معتبر
ً
نیست .مهمترین منب دینی در این گرایش دینی عمال قیرآ نیسیت بلکیه بیه مییرار مدرسیی
ً
(اسکوالستیک) بیشتر رهوع و استناد میشود تا قرآ ؛ و در استناد و رهوع به قیرآ نییز غالبیا
میرار مدرسی به ماابه میانجی تفسیری عمل میکند» (هما .)191،
 )9ترمیمگرایی دینی« .این گرایش در مفروضیات مبیانی دینیی بیا گیرایش محافظیتگیرا
مشترک است .بخش اصلی روشهای استنباط فیهی سنتی را میپذیرد اما با بهکارگیری برخیی
سازوکارها و روشهای هدید در صدد تکمیل آ است .عیل مستیل از دین را نمییپیذیرد امیا
ً
تلویحا نوعی عیل عملی در این گرایش فعا است؛ بهنحوی که در آ تالش میشود از طریق
ارائۀ برخی سازوکارهای دینی ،دین با شرایط متغیر اهتماعی سازگار شیود» (محیدثی،9911 ،
 .)199در این گرایش ،احکام اولیه کمتر تغییرپذیر هستند و احکام ثانویه ،بر حسب میتضیات
ً
زما تغییرپذیرند .احکام ثانویه یا بسته به شرایط زمانه به اهرا گذاشته میشیوند و ییا موقتیا از
اهرای آ ها چشمپوشی میشود .ترمیمگرایا کلییت مدرنیتیه را رد مییکننید امیا بیه شیکلی
غیرنظاممند برخی عناصر مدر را میپذیرند .بههمین دلیل رویکرد ترمیمگرای آنا در برخیی
موارد ،که کم هم نیست ،تناقضآمیز است (هما .)192 ،
 )1بازسازیگرایی دینی« .بازسیازیگراییی دینیی عییل و دسیتاوردهای آ را بیه رسیمیت
ً
میشناسد و خواها سازگاری مداوم دین با آ است .بنابراین ،عیل صیرفا ابیزاری بیرای فهیم
وحی نیست بلکه منب مستیل شناخت است و چنانچه در مواردی تضادی بیین عییل و وحیی
ِ
پدید آید ،باید با ارائۀ تفسیرهای تازه این تضاد را رف کرد .بازسازیگرایی دینی با بحث از ثابت
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و متغیر ذاتی و عرضی در دین تالش میکند ابدیت دینی را با تغیییر هیمسیاز کنید[ ...ایشیا ]
ً
غالبا بخش اصلی احکام را متغیر میدانند و  ...معدودی از احکیام را ابیدی مییداننید .اکایر
بازسازیگرایا  ،انتیادی هدی و اساسی بر فیه وارد کردهاند[ ...بازسازیگرایا ] معتیدنید کیه
هر مسلمانی میتواند تفسیر خاص خود را از دین عرضه کند(»...هما  .)192 ،در میا چهار
رویکرد مورد بحث ،گرایش همانندگردی دینی در ایرا معاصر فاقد نیروی اهتماعی مشخبی
ً
است .بنابراین ،در اینجا چندا مورد بحث قرار نخواهد گرفت و صرفا به دیدگاه سیه رویکیرد
دیار با موسییی مورد بحث قرار گرفته است.
 .4روش تحقیق

این تحییق با رویکردی کیفی و بهصورت پژوهش تاریخی انجام گرفته است .در تحییق حاضر
از دو نوع روش کیفی استفاده شده است )9 :روش تاریخی که ابزار آ اسناد تاریخی (در اینجا
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روزنامهها) و تاریش شفاهی (در اینجا مباحبه با نخباا ) است؛ و  )2روش تحلیل آمارهیای
موهود که ابزار آ در اینجا آمارهای موهود و منتشرشده توسط دفتر موسییی وزارت فرهنیگ و
ارشاد اسالمی است .همچنین در این تحییق از رویکرد کیفی تاریش شفاهی نیز استفاده شد.
هامعۀ آماری تحییق حاضر بدینشرح است )9 :اسناد أخذ شده از سوی دفتیر موسیییی و
دفتر آموزش و توسعۀ فعالیتهای فرهنای و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخبوص
فعالیتهای موسییایی در سطم کشور؛  22 )2نفر از مدیرا حوزۀ موسییی وزارت فرهنیگ و
ارشاد اسالمی پ از انیالب  1331و تولیدکنندگا  ،اعم از موسیییدانا و تهیهکنندگا آثیار
موسییایی بهعنوا مطلعین کلیدی؛  )3اخبار منتشر شده در هراید و مطبوعات طی سا هیای
 1331الی  1332درخبوص منازعات و مناقشات بین اهالی موسییی و علمای دینی.
همچنین دادههای تحییق عبارتاند از:
 )9دادههای مربوط به آراء ،نظرات ،نزاعها و مناقشات بین موسیییدانا  ،مسئوال کشیور،
علمای دینی و مراه تیلید طی  31سا گذشته .در این بخش تمامی روییدادهای مربیوط بیه
رویکردها و چالشهای موسییی و همچنین دیدگاه مسئوال کشور و نیروهای دینی نسیبت بیه
موسییی از هراید و روزنامههای چاپ شده طی سا های  1331الی  1332هم آوری شد؛

 )2دادههای مربوط به مدیریت موسییی و تولید ،توزی و آموزش موسییی .اطالعیات الزم
در این بخش ،از طریق مباحبۀ باز و نیمه ساختاریافته صیورت گرفیت .ایین مبیاحبه بیه دو
صورت و دو بخش انجام شد .در بخش او  ،مبیاحبه بیا میدیرا حیوزۀ موسیییی در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بهعنوا متولیا قانونی و اصلی در کشیور انجیام شید .در بخیش دوم
مباحبه با مولدا و کنشارا برهستۀ موسییی در ایرا اعم از آهناساز ،خواننیده ،نوازنیده و
شرکتهای تهیه و تولید و توزی آثار موسییایی انجام گرفت .در این مباحبه سؤاالتی از قبیل:
«وضعیت موسییی کشور از دهۀ  31تا به امیروز چاونیه بیوده اسیت؟ تعرییف شیما از دیین
چیست؟ به نظر شما دیدگاه فیها نسبت به موسییی چیست؟ به نظر شما دیین چیه تیأثیری بیر
موسییییی داشییته و دارد؟ ناییرش شییما نسییبت بییه وضییعیت موسییییی در آینییده چیسییت؟» از
مباحبهشوندگا پرسیده میشود که آنها بهصورت تشریحی به سؤاالت پاسش دادند؛
 )3آمار منتشرشده توسط دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخبوص تولییدات
موسییی طی سا های  1321الی  1332است که این اطالعیات حجیم تولییدات و مجوزهیای
تولید انرهای مختلف موسییی را طی دورههای مختلف ریاستهمهوری نشا میدهد.
 .5یافتههای پژوهش
.1-5چالشهای دین و موسیقی طی سالهای  :1351-1331مرور اسناد روزنامهنگارانه

موسییی در دهۀ پنجاه شاهد انرهای متفاوتی بود .دو انر اصلی موسییی در دهۀ پنجاه شیامل
موسییی سنتی یا کالسیک ایرانی و موسییی پاپ بود .در ابتدای دهۀ پنجاه ،موسییی کالسییک
ایرانی بیشتر از سا های قبل فعالیت داشت .در این سا ها آثار متعددی از هنرمندانی همچو
لطفی ،علیزاده و مشکاتیا ارائه شد .تأسی مرکز حفظ و اشاعۀ موسییی در اواخر دهۀ چهیل
با مدیریت داریوش صفوت نیز نیشیی بسییار کلییدی و میؤثر در تولیید و نشیر آثیار موسیییی
کالسیک ایرانی در سا های ابتدایی دهیۀ پنجیاه داشیت .از سیوی دیایر ،بیهدنبیا تحیوالت
موسییی در ایرا  ،در دهۀ پنجاه موسییی پاپ توانست بیش از گذشته در میا افراد هامعه نفوذ
کند .در دهۀ پنجاه هایااه موسییی پاپ رو به صعود بود ،بهطوریکه بسییاری از خواننیدگا و
نوازندگا موسییی سنتی بهسوی موسییی پاپ گرایش یافتند .این موضوع بییانار نفیوذ بیشیتر
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فرهنگ غربی در بخشی از هامعۀ ایرا در دهۀ پنجاه بود ،آ چنا که سیازما فرهنایی یونسیکو،
موسییی اصیل ایرانی را غمانایز دانست .پرویز یاحیی در اینباره معتید است که« :هجیوم اقیوام
بیاانه ادبیات غنی را غمبار ساخته است» (کیهیا  .)9933/3/91 ،در دهیۀ پنجیاه خورشییدی،
تضاد بین موسییی غربی و سنتی و نزاع و کشمکش بین کارشناسا و خبرگیا موسیییی سینتی و
غربی تا قبل از سا  9933ادامه داشت که سرانجام در سا  9933انیالب رخ داد.
موسییی کشور طی سا های او انیالب  9933تا اواخر دهۀ پنجاه بیا محیدودیتهیای
سیاسی همراه بود ،بهطوریکه نارش مذهبی غالب در انییالب  33در عرصیۀ موسیییی ورود
کرده و منجر به بروز محدودیتهایی در تولید و انتشار موسییی شد .البته در بیین سیاسییو و
مذهبیو انیالبی دیدگاههای رادیکالی و همچنین اعتدا گرا وهیود داشیت .آیتاللیه خمینیی
ً
نسبت به موسییی در سا  9933موض گیری کامال مخالفی نداشتند و ضیمن رعاییت اصیو
فیهی و شرعی ،موسییی را بالاشکا میدانستند ،اما «برای نخستینبیار در تیاریش کشیور ،در
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سا  9934با توصیۀ آیتالله خمینی ،پخش موسییی از رادیو و تلویزیو در ماه رمضا ممنوع
شد» (کیها  .)9934/3/2 ،همچنین ،چهرههای دیاری در انیالب بودند که موسییی را میان
رشد و اعتالی سرشت انسانی میدانستند و در سا های نخستین انیالب با هیر نیوع موسیییی
بهشدت مخالف بودند (کیها .)9934/1/21 ،
دهۀ شبت با بحرا های زیادی همراه بود .هنگ با عراق ،شرایط اهتمیاعی و سیاسیی اییرا را
تحتتأثیر قرار داد .در سا های ابتدایی دهۀ شبت قوانینی برای موسیییی وهیود نداشیت .در ایین
شرایط موسییی پاپ بهصورت کامل حذف شد .بیشتر خوانندگا و آهناسازا فعیا دهیۀ پنجیاه از
کشور خارج شدند و آثار خود را از آنجا به گوش ایرانیا رسیاندند .البتیه موسیییی آنهیا میورد تأییید
حکومت قرار نارفت و بهصورت مخفیانه و غیرمجاز در مییا میردم پخیش شید .طیی سیا هیای
 9933الی  9911فعالیت موسییی در داخل کشور بهشیدت کیاهش یافیت .تمیامی فعالییتهیای
موسییی ،در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعطیل بود .ارکستر سمفونیک هی نوع فعالیت تولییدی
و اهرایی نداشت .اما با ایجاد مرکز سرود و آهنگهای انیالبی در وزارت ارشاد اسالمی ،تالش شد
ً
تا مفهوم موسییی تیویت شود (کیها  .)9919/1/91 ،غالبا در این مرکز سیرودهایی میورد بررسیی
قرار میگرفت که در حوزۀ هنگ ساخته میشد .به همین دلیل ،از ساخت و عرضۀ سایر موسیییهیا

باالخص موسییی پاپ هلوگیری بهعمل میآمد .هما طور کیه در روزنامیه کیهیا در سیا 9913
بیا شده بود« ،وزارت ارشاد اسالمی از پخش موسیییهای به اصطالح مبتیذ در امیاکن عمیومی
هلوگیری به عمل میآورد» (کیها  .)9911/2/92 ،از طرفی شیرایط هنایی باعیث شید موسیییی
حز انایز از مطلوبیت باالیی برخوردار باشد .سفر اعضیای ارکسیتر سیمفونیک تهیرا بیه منیاطق
هنای و اهرای برنامه برای رزمندگا و مردم هنگزده یکی از مهیمتیرین روییدادهای موسیییی آ
دورا بود .صداوسیما تنها رسانهای بود کیه موسییییهیای حماسیی و انیالبیی را پخیش مییکیرد.
همچنین «نخستین هشنوارۀ سرود و آهنگهای انیالبی در سا  9911در تاالر وحدت آغاز به کیار
کرد که در این هشنواره موسیییها و سرودهای انیالبی اهرا شد» (اطالعات.)9911/99/99 ،
پ از پایا هنگ هشت ساله ،فتوای هدید آیتالله خمینی درخبوص خرید و فیروش آالت
موسییی به این صورت مطرح شد که« :استفاده مشروع و حال از آنهیا ممکین باشید ،بییاشیکا
است» (کیها  .)9913/1/91 ،پ از فتوای آیتالله خمینی ،موسییی اییرا وارد مرحلیۀ هدییدی
شد .در این مرحله موسییی بهعنوا یک هنر مورد توهه قرار گرفت .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دفتر موسییی این وزارتخانه بهدنبا ترویج موسییی ارزشمند بودند .بر همیین اسیاس گنجیهای،
سرپرست وقت مرکز حفظ و اشاعۀ موسییی سنتی ،معتیید بیود «موسیییی قبیل از انییالب هیدف
خوبی را دنبا نمیکرد .شاید هدف بیشتر سرگرمکرد مردم بود .البته با ارائۀ طرحهایی که بیه خیود
هنر ربطی نداشت ،نوعی فضای ناسالم هنری را ایجاد میکرد و خوانندگا و آهناسیازانی را مطیرح
ً
میکرد که اصال صالحیت هنری نداشتند» (کیها  .)9913/3/1 ،بهعبارت دیار ،مسیئوال حیوزۀ
هنری کشور پ از هنگ هشتساله سعی داشتند تا فرهنگ انیالبیی را در آثیار هنیری و همچنیین
موسییی ،نهادینه سازند .به همین ههت ،این هدف منجر به ارائۀ معیارهای تا حدودی سختگیرانیه
در زمینۀ تولید موسییی نیز شد ،بهطوریکه فریدو شهبازیا موسیییدا کشیور معتیید اسیت کیه
«انیالب  33محدودیتهایی را در موسییی ایجاد نموده اسیت و برخیی آموزشیااههیای موسیییی
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعطیل شد» (کیها .)9913/3/3 ،
در دهۀ هفتاد ،موسییی بهعنوا یک موضیوع فرهنای یاهتمیاعی در هامعیه مطیرح شید.
حجم فعالیتهای موسییی گستردهتر شد .حوزههای هنری و شوراهای موسییی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی گسترش یافتند .هشنواره نینوازا  ،موسیییی نیواحی و فعالییتهیای ارکسیتر
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سمفونیک در دهه هفتاد گسترش و توسعه یافت .البته عدهای از موسیییدانا  ،رشد و اعیتالی
موسییی سنتی در سا های ابتیدایی دهیۀ هفتیاد را میدیو انییالب  33و هنیگ هشیتسیاله
میدانند .استاد حسین ملک معتید است «با شروع انیالب ،موسییی اصیل میا ارزش خیود را
بازیافت» (کیها  .)9939/91/2 ،بهدنبا انطباق نظرات برخی فیها با فتوای آیتالله خمینیی،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز میوازین سیاسیتگیذاری ایین نهیاد را در حیوزه تولییدات
موسییی بر این اساس قرار داد (ابرار .)9931/1/29 ،سازما صداوسیما در ابتدای دهۀ هفتیاد
نیش مؤثری در پخش موسیییی داشیت .موسییییهیای حماسیی ،کیودک و سینتی از رادییو و
تلویزیو پخش میشد .سازما صداوسیما موازین خود را درخبوص پخش موسییی منطبق
با موازین دینی و فتوای آیتالله خمینی تبیین نمود (کیهیا  .)9931/92/91 ،بیا وهیود اینکیه
موسییی با رشد مناسبی مواهیه بیود ،امیا سیختگیری در میورد میوازین اخالقیی و شیئونات
اسالمی بسیار حائز اهمیت بود؛ بهطوری که «در سا  ،9939یک آموزشااه موسییی بهعلیت
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عدم رعایت میررات صنفی و شؤو اسالمی تعطیل و پلمپ شد» (کیها .)9939/4/93 ،
در اواسط دهۀ هفتاد و با شروع فعالیت دورۀ اصالحات ،موسییی پاپ گسترش بیشیتری یافیت.
موسییی پاپ ابتدا از طریق رادیو و تلویزیو برای مردم پخش میشد اما رفتیهرفتیه بیه شیکل آلبیوم
موسییی و در قالب نوار کاست به بازار عرضه شد .سیاستهای تببینشیدۀ وزارت فرهنیگ و ارشیاد
اسالمی در دورۀ اصالحات بهگونهای بود که منجر به رشد موسییی پاپ در کشور شده بیود و میولیۀ
کنسرت و اهرای صحنهای موسییی رفتیهرفتیه از مجوزهیای الزم ایین وزارتخانیه برخیوردار شید
(کیها  .)9934/9/21 ،در این سا ها مخالفتهایی نسبت به موسییی پاپ وهیود داشیت .دالییل
مخالفت میامات کشوری نسبت به موسییی پاپ با یکدیار تفاوت داشت .عدهای موسییی پیاپ را
غیراخالقی و عامل انحراف هامعه میدانسیتند (کیهیا )9934/2/9 ،؛ عیدهای بیه دالییل سیاسیی
مخالف موسییی پاپ بودنید (کیهیا  .)9933/92/93 ،برخیی از موسییییدانا و اهیالی موسیییی
بهخبوص موسییی سنتی ،دلیل کاهش رشد و توسعه موسییی اصیل ایرانی را در دورۀ اصیالحات،
توسعه و گسترش موسییی پاپ در کشور میدانستند (انتخاب.)9931/3/99 ،
در دهۀ هشتاد میولۀ کنسرت گسترش یافت .بیار اقتبیادی کنسیرتهیا باعیث شید تیا دولیت
اصالحات ،بیشتر به فکر موسییی باشد (کیها  .)9941/99/23 ،اما با آغاز دهیۀ هشیتاد و فعالییت

دورۀ اصالحات موج انتیادات و فشارها نسبت به موسییی وهود داشت ،بهطوریکه این اعتراکهیا
در فضاهای آموزشی مانند دانشااهها نییز وهیود داشیت (کیهیا  .)9941/9/21 ،در دهیۀ هشیتاد
موسییی و برگزاری کنسرت وارد مرحلۀ هدیدی شد و تحت شرایطی نیز هرم محسیوب مییشید و
حضور قوۀ قضاییه در عرصۀ موسییی رخ داد که منجر به لغو کنسرتهای مجوزدار و ییا دسیتایری
برخی از چهرههای موسییی شد (بنیا  .)9949/2/99 ،یکی دیار از مواردی که موسییی سیا هیای
آغازین دهۀ  41را در کشور دچار چالش نمود ،بحث تکخوانی زنا بود که با واکنشهیای زییادی
از سوی علمیای دینیی و سیاسییو کشیور همیراه بیود (همهیوری اسیالمی .)9949/1/93 ،علیی
مرادخانی رئی مرکز موسییی همواره صدور نوار تکخوانی ز را تکذیب کرد (ایرا .)9949/9/1 ،
در دورۀ اصالحات ،نارضایتی از وضعیت موسییی سنتی در میا برخیی از موسییییدانا و فعیاال
موسییی وهود داشت (کیها  .)9941/2/9 ،هوشنگ هاوید دبیر نخستین هشنواره موسییی آئینیی
گفت« :آنچه اکنو از موسییی آئینی بیاقی مانیده ،فییط بخیشهیای نمایشیی آ اسیت» (کیهیا ،
 .)9941/99/21در سا  9941و با روی کار آمد دولت احمدینژاد این انتظار میرفت که شرایط
حاکم بر موسییی طی سا های قبل و دورۀ اصالحات با تغییراتی مواهه شود؛ بیهطوریکیه مهیدی
کلهر مشاور رسانهای احمدینژاد گفت« :در چندسا اخیر به خیاطر کیجسیلییایهیایی کیه شید
موسیییدانا هوا و با استعداد زیر فشار بودند .وزارت ارشاد بهسختی مجیوز مییداد .صداوسییما
ابزار موسییی را نشا نمیدهد» (شیرق .)9941/1/4 ،در ابتیدای ریاسیتهمهوری احمیدینیژاد
موسییی پاپ مورد انتیاد بود (کیهیا  .)9941/1/3 ،صیفار هرنیدی وزییر وقیت فرهنیگ و ارشیاد
اسالمی در اولین سا ریاستهمهوری احمیدینیژاد ،حیطیۀ کیاری ایین وزارتخانیه را در حیوزۀ
موسییی مشخص کرد و گفت« :مین بیه پییروی از سیبک خاصیی در موسیییی معتیید نیسیتم امیا
روزآمدشد نباید به اصالت ما لطمه بزند .میتوانیم حتی از سیبکهیای برهسیته موسیییی ههیا
استفاده کنیم و آنها را درو فرهنگ و تمد خود بپروریم» (کیها  .)9941/91/9 ،شیورای فرهنایی
اهتماعی زنا تأکید کرد« :باید بر صدور مجوز و تولید و تکایر آثار صوتی بیانوا نظیارت صیورت
گیرد» (توسعه« .)9943/4/23 ،صفار هرندی وزیر ارشاد اسالمی نییز مخیالف برگیزاری کنسیرت
نوازندگا ز با حضور بانوا در فضای بسته نبود» (همبستای .)9941/1/1 ،صفار هرندی همواره
ً
در تالش بود تا بین موسییی پاپ و سایر موسیییهای مخبوصا موسییی سنتی تعیاد برقیرار کنید
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(همشهری .)9943/91/91 ،نکتهای که در دورۀ ریاستهمهوری احمدینژاد در میایسه بیا دولیت
اصالحات به چشم میخورد ،کاهش تعداد و حجیم لغیو کنسیرتهیا در دورهی ریاسیتهمهوری
احمدینژاد و ریاست صفار هرندی بهعنوا وزیر ارشاد است (اطالعات .)9943/3/1 ،بهطورکلی
صفار هرندی و مسئولین وزارت ارشاد ،موسییی فاخر را بهعنوا موسییی مورد قبیو معرفیی کردنید
که البته این مفهوم (موسییی فاخر) برای بسیاری از موسیییدانا و اهیالی هنیر و موسیییی غیرقابیل
درک بود (قدس 9944/2/9 ،و هوا  .)9944/9/3 ،یکی دیار از اتفاقات مهمی کیه در سیا هیای
پایانی دهۀ هشتاد برای موسییی رخ داد ،سختگیریهای وزارت ارشاد اسالمی و دفتر موسییی ایین
وزارتخانه در صدور مجوز تولید موسییی پاپ در کشور بیود کیه تبعیاتی همچیو شیکلگییری و
توسعه موسییی زیرزمینی را بهدنبا داشت (اطالعات.)9944/1/9 ،
ابتدای دهۀ نود و سا های پایانی دوره دوم ریاستهمهوری احمدینیژاد را مییتیوا دورۀ
رشد موسییی زیرزمینی نامید؛ بهطوریکه آرینمنش ،نایب رئی کمیسیو فرهنایی مجلی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

48

دوره  ،41شماره 2
تابستان 4111
پیاپی41

معتید است« :گسترش موسییی زیرزمینیی نتیجیه سیختگییریهیای وزارت ارشیاد اسیت و
موسییی کشور شرایط آشفته و نابسامانی دارد» (میردمسیاالری .)9911/9/21 ،موسییییدانا
پاپ بهواسطۀ گسترش موسییی زیرزمینی ،از عملکرد مسئولین و بیتوههی آنا نسبت به ایین
نوع موسییی ابراز نارضایتی دارند؛ درحالیکه ،موسیییدانا سنتی هایااه این نوع از موسیییی
را در کشور هنوز نامشخص میدانند (هامهم.)9911/1/2 ،
مورد دیاری که در دو سا ابتدایی دهۀ نود بیشازپیش به چشم مییخیورد ،وهیود فراینید
سختگیرانۀ صدور مجیوز تولیید و نشیر موسیییی سینتی و پیاپ و همچنیین صیدور مجیوز
کنسرتهای مختلف در تهرا و شهرستا ها است؛ بهطوریکه تعداد زیادی از کنسرتها لغو
شد (هام هم .)9919/1/21 ،در سا  9912و در دورۀ ریاستهمهوری حسن روحانی ،علی
هنتی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم گشایش استودیو موزۀ موسییی گفیت« :امیروز
هامعه نیازمند ایجیاد شیادی و نشیاط اسیت و بایید بیه ایین مهیم بیشازپییش توهیه شیود»
(اطالعات .)9912/1/1 ،علی هنتی با بیا این مطلب نشا داد که «بهدنبا ایجیاد تغیییر در
وضعیت فعلی موسییی است و معتید است که دیپلماسی فرهنای و هنری ،موسییی ایرانیی را
ههانی میکند» (اطالعات .)9912/1/23 ،در ابتدای دولت تدبیر و امید ،انتیاداتی نسبت بیه

وضعیت موسییی در دولت احمدینژاد مطرح شد (شرق .)9912/92/3 ،از آنجاییکه رویکرد
دولت حسن روحانی و علی هنتی بهعنوا وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسیالمی مشیابه دولیت
اصالحات بود ،بر همین اساس سختگیریها و موض گییریهیا نسیبت بیه عملکیرد وزارت
ارشاد از سوی علمای دینی و ائمۀ همعه افزایش یافت (کیها  .)9919/9/3 ،در ابتیدای دهیۀ
نود یکی از مهمترین مواردی که منجر به لغو کنسرتهای مجیوزدار مییشید ،میولیۀ تفکییک
هنسیتی در سالنهای کنسرت بود که این عامل منجر به لغو برخیی کنسیرتهیا شید (شیرق،
 .)9919/3/99علی هنتی وزیر ارشاد مخالف این نظر بود و گفت« :بیا تفکییک هنسییتی در
کنسرتها مخالف است» (شرق .)9919/3/21 ،در فرایند لغو کنسرتها ،علی هنتی معتیید
بود که «به هز ناها ،ائمۀ همعه هم هلوی کنسرت را میگیرند» (آفتاب یزد.)9911/3/23 ،
برگزاری کنسرت در شهر مشهد چالش بیزر وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالمی در دورۀ نخسیت
ریاستهمهوری حسن روحانی بود که با مخالفتهای شدید ائمۀ همعه و مراهی تیلیید همیراه بیود
(کیها  .)9913/3/24 ،همچنین یکی دیار از چالشهای مهم موسییی کشور در دهیۀ نیود ،برگیزاری
کنسرت در شهر قم بود که نارضایتیها و مخالفت مذهبیو را به همراه داشت .حضرات آییات صیافی
گلپایاانی و نوری همدانی از برگزاری کنسرت در شهر میدس قم انتیاد کردند (کیهیا .)9913/3/99 ،
صالحی امیری نسبت به انتیادات از برگزاری کنسرتها توسط ائمیۀ همعیه و متکلمیین دینیی واکینش
نشا داد و گفت« :نیازی به اعما خطوط قرمز در موسییی نیست و نبایید در موسیییی خوداهتهیادی
صورت گیرد» (اعتماد .)9913/99/23 ،رفتهرفته موج انتیادات از وضعیت موسییی کشور در انرهیای
مختلف از سوی اهالی موسییی و همچنین مراه تیلید مطرح میشود و تمامی این انتییادات متوهیه
دولت و سیاستهای نادرست وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی است (کیها .)9911/92/91 ،
 .2-5وضععتیم موسععیقی در چدععار ده عۀ پععا از انق ع ب  :1351مععرور داد هععای امععاری بععر

ع

گرایشهای دینی م لط

بر اساس آمار و اطالعات ارائهشده توسط دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور،
اولین اهراهای صحنهای موسییی از سا  9933مجوز فعالیت دریافت نمود .بیر ایین اسیاس
توصیف آماری فعالیتهای مرتبط با موسییی از قبیل تولید آلبوم و اهراهیای صیحنهای بیه دو
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بخش تیسیمبندی میگردد :بخش او شامل دستهبندی انواع گونههای موسیییی تولیدشیده از
قبیل موسییی کالسیک ،آموزشی ،کودکا  ،سنتی ،محلی ،پاپ و مذهبی طی سا های 9911
الی 9931؛ و بخش دوم شامل دستهبندی موسییی بر اساس اهراهای صحنهای ،هشنوارههای
موسییی ،نماهنگ و آلبومهای تبویری موسیییی طیی سیا هیای  9933الیی  9911اسیت.
بهمنظور بررسی دقیقتر میزا تولیدات موسییی ،این دستهبندی بر اساس دورههای چهار سیالۀ
ریاستهمهوری انجام میشود .در ادامه ،به توصییف هزئییات تولییدات گونیههای مختلیف
موسییی پرداخته میشود.
موسیقی ک سیک

ً
هما طور که نمودار شماره ( )9نشا میدهد مجموعا  99اثر موسییی کالسیک در سیا هیای
 9911الی  9911مجوز تولید دریافت کرد .در دورۀ چهار سا دوم یعنی سا های  9911الی
 9914نسبت به دورۀ قبل حجم تولیدات  2واحد افزایش یافته و به  99اثر در ایین دوره رسیید.
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اما در آغاز دورۀ چهارسیاله نخسیت ریاسیتهمهیوری آییتاللیه هاشیمی رفسینجانی رشید
چشمایری در تولید موسییی کالسیک رخ داد و افزایش  919واحدی در سا های  9914الیی
 9932منجر به تولید و نشر  211اثر موسییی کالسیک در این سا شد .امیا ایین رونید رشید
ادامه نداشت و کاهش  931واحدی ( 33درصدی) در تولید موسییی کالسیک طی سا هیای
 9932الی  9931منجر به نشر  931اثر در این سا گشت.
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نمودار  .4روند تغییرات موسیقی کالسیک در ایران طی سالهای  4631الی 4633

موسیقی اموزشی

بر اساس نمودار شماره ( 31 ،)2اثر موسییی آموزشیی در طیی سیا هیای  9911الیی 9911
موفق به دریافت مجوز شد .در دورۀ چهار سا دوم ریاستهمهوری آیتالله خامنیهای یعنیی
سا های  9911الی  9914نسبت به دورۀ قبل حجم تولیدات با رونید کاهشیی  31درصیدی
مواهه شد و تعداد آثار به  22اثر طی این دوره تیلیل یافت .اما در آغاز دورۀ چهارساله نخست
ریاستهمهوری آیتاللیه هاشیمی رفسینجانی رشید 19درصیدی رخ داد و حجیم تولییدات
موسییی آموزشی به  91اثر رسید .در نهایت این روند رو بهرشد در دورۀ دوم ریاستهمهوری
آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز ادامه داشت و رشد 32درصدی در این دوره منجر به تولیید 12
اثر موسییی کالسیک در سا های  9932الی  9931شد.
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موسیقی کودک

بر اساس نمودار شماره ( ،)9در طی دورۀ او ریاستهمهوری آیتالله خامنهای  911اثیر در
حوزۀ موسییی کیودک تولیید و منتشیر شید .امیا در دورۀ دوم ریاسیتهمهوری ایشیا حجیم
تولیدات کاهشی  41درصدی نسبت به دورۀ قبل داشت و به  91اثر طی سا هیای  9911الیی
 9914تیلیییل یافییت .امییا اییین رونیید کاهشییی متوقییف شیید و بییر اییین اسییاس در دورۀ او
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ریاستهمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی رشد 49درصدی منجر به تولید  21اثر موسیییی
کییودک طییی سییا هییای  9914الییی  9932شیید .در نهایییت ،اییین رونیید رشیید در دورۀ دوم
ریاستهمهوری ایشا کاهش با 93درصدی در میایسه با دورۀ قبل ،حجم تولید و نشیر را بیه
 21اثر کاهش داد.
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موسیقی سنتی

بر اساس نمودار شماره ( ،)1در طی دورۀ او ریاستهمهوری آیتالله خامنیهای  29اثیر در
حوزۀ موسییی سنتی تولید و منتشر شد .در دورۀ دوم ریاستهمهوری ایشیا رشید چشیمایر
242درصدی منجر به تولید  44اثر در سا های  9911الی  9914شد .اما این روند رشید در
دورۀ او ریاستهمهوری آیتالله هاشمی رفسینجانی بهصیورت صیعودی ادامیه یافیت و در
نهایت منجر به تولید  911اثر طی سا هیای  9914الیی  9932شید .سیرانجام ،رونید رشید
94درصدی در دورۀ دوم ریاستهمهوری ایشیا نسیبت بیه دورۀ قبیل ،منجیر شید تیا حجیم
تولیدات از  911اثر به  292اثر ارتیا یابد.
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موسیقی پاپ

بر اسیاس نمیودار شیماره ( ،)3در دو دورۀ ریاسیتهمهوری آییتاللیه خامنیهای یعنیی طیی
سا های  9911الی  9914هی اثری در حوزۀ موسییی پاپ تولید و منتشر نشید .در دورۀ او
ریاستهمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی  1اثر موسییی پاپ تولید و منتشر شد و این روند
روبهرشد در دورۀ دوم ریاستهمهوری ایشا ادامیه یافیت ،بهطوریکیه رشید 931درصیدی
نسبت به دورۀ قبل منجر به تولید و انتشار  23اثر طی سا های  9932الی  9931شد.
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تتداد اجراهای صحنهای موسیقی

بر اساس نمودار شماره ( ،)1در دورۀ او ریاستهمهوری سیدمحمد خاتمی یعنی طی سیا هیای
 9931الی  9941در مجموع  2941اهرای صحنهای موسیییی در کشیور برگیزار شید .در دورۀ دوم
ریاستهمهوری خاتمی اهراهای صحنهای روندی روبهرشد داشت بهطوریکه رشد 11درصیدی
طی سا های  9941الی  9941منجر به برگزاری  9211کنسرت در کشور شد .اما رونید برگیزاری
کنسرت در کشور در دورۀ نخست ریاسیتهمهوری محمیود احمیدینیژاد کاهشیی 13درصیدی
ً
ً
نسبت به دورۀ دوم خاتمی داشت و مجموعا در طی سیا هیای  9941الیی  9944مجموعیا 9311
کنسرت برگزار شد .اما در دورۀ دوم ریاستهمهوری احمدینژاد رونید برگیزاری کنسیرت در اییرا
سیری صعودی یافت و رشد 24درصدی نسبت به چهارسا قبل منجر به برگیزاری  2299کنسیرت
شد .با این وهود ،رشد چشمایر برگزاری اهراهای صحنهای موسییی طیی سیا هیای  9912الیی
 9911یعنییی دورۀ نخسییت ریاسییتهمهوری حسیین روحییانی وقییوع یافییت؛ بهطوریکییه رشیید
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941درصدی نسبت به چهار سا قبل منجر به برگزاری  1211کنسرت در کشور شد .هما طور که
نمودار شماره( )1نشا میدهد ،دورۀ نخست ریاستهمهوری محمود احمدینیژاد بیا  9311بیار
کنسرت کمترین میزا و دورۀ نخسیت ریاسیتهمهوری حسین روحیانی بیا  1211بیار برگیزاری
کنسرت بیشترین میزا را طی سا های  9931الی  9911به خود اختباص داده است.
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تتداد البومهای موسیقی منتشر شد

بر اساس نمودار شیماره ( ،)3در دورۀ او ریاسیتهمهوری سییدمحمد خیاتمی یعنیی طیی
ً
سا های  9931الی  9941مجموعا  9113آلبوم موسییی در کشور تولید و منتشر شد .در دورۀ
دوم ریاسییتهمهوری خییاتمی تولییید آلبییوم رونییدی روبهرشیید داشییت ،بهطوریکییه رشیید
94درصدی طی سا های  9941الی  9941منجر به تولید  9391آلبوم موسییی شد .امیا ایین
روند روبهرشد تداوم نداشت و در دورۀ نخست ریاستهمهوری محمود احمدینژاد کاهشیی
 2درصدی نسبت به دورۀ دوم خاتمی ،تعداد آلبومهای موسییی را طی سیا هیای  9941الیی
 9944به  9149آلبوم کاهش داد .اما در دورۀ دوم ریاستهمهوری احمیدینیژاد رشید تولیید
آلبوم صعودی 99درصدی داشت و  9134آلبوم موسییی طی سا های  9944الی  9912تولید
و منتشییر شیید .در نهایییت ،اییین رونیید صییعودی بییا شیییب مالیییم 9درصیید در دورۀ نخسییت
ریاستهمهوری حسن روحانی ادامه یافت و در مجموع  9319آلبوم موسیییی در سیا هیای
 9912الی  9911تولید و منتشر شد .هما طور که نمودار شیماره ( )91نشیا مییدهید دورۀ
نخست ریاستهمهوری محمد خاتمی با  9113آلبوم موسییی کمترین میزا و دوره نخسیت
ریاستهمهوری حسن روحانی با  9319آلبوم بیشیترین آمیار را طیی سیا هیای  9931الیی
 9911به خود اختباص داده است.
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تتداد جشنوار های موسیقی

بر اساس نمودار شماره  ،4در دورۀ او ریاستهمهوری سییدمحمد خیاتمی و در سیا هیای
 9931الیییی  9941تعیییداد  91هشییینواره موسیییییی در کشیییور برگیییزار شییید .در دورۀ دوم
ریاستهمهوری خاتمی تولید آلبوم روندی روبهرشد داشت ،بهطوریکه رشد 91درصدی در
سا های  9941الی  9941منجر به برگیزاری  99هشینواره در ایین دوره شید .امیا ایین رونید
روبهرشد در دورۀ نخست ریاستهمهوری محمود احمدینژاد با کاهشی 91درصدی نسیبت
به دورۀ دوم خاتمی مواهه شد ،بهطوریکه تعداد هشنوارههای موسییی طی سیا هیای 9941
الی  9944به  1هشنواره کاهش یافت .اما در دورۀ دوم ریاستهمهوری احمدینژاد برگیزاری
ً
هشنوارههای موسییی رشد 922درصدی داشت و در این دوره مجموعا  21هشنواره موسیییی
برگزار شد .در نهایت ،در دورۀ نخست ریاستهمهوری حسن روحانی رشد 913درصیدی در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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برگزاری هشنوارههای موسییی ،تعداد ایین هشینوارههیا را طیی سیا هیای  9912الیی 9911
ً
مجموعا به عدد  19رساند .هما طور کیه نمیودار شیماره ( )4نشیا مییدهید ،دورۀ نخسیت
ریاستهمهوری محمود احمدینژاد با  1هشنواره موسیییی ،کمتیرین مییزا و دورۀ نخسیت
ریاستهمهوری حسن روحانی با  19هشنواره بیشترین تعداد را طیی سیا هیای  9931الیی
 9911به خود اختباص داده است.
تعداد جشنواره
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البوم تصویری موسیقی

بر اساس نمودار شماره ( ،)1در دو دورۀ چهار سیالۀ ریاسیتهمهوری سییدمحمد خیاتمی و
دورۀ نخست ریاستهمهوری محمود احمدینژاد ،یعنیی  9931الیی  ،9944هیی مجیوزی
بیرای تولییید و انتشییار آلبییوم تبییویری موسییییی صییادر نشیید .در دورۀ دوم ریاسییتهمهوری
ً
احمییدینییژاد مجموعییا  33آلبییوم تبییویری منشییر شیید کییه اییین رونیید در دورۀ نخسییت
ریاستهمهوری حسن روحانی نرخی صعودی داشت و رشد 932درصدی در این دوره تعداد
آلبومهای تبویری موسییی را به عدد  991ارتیاء داد.
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تکاهنگ

بر اساس نمیودار شیماره ( )91تولیید تیک آهنیگ در دورۀ نخسیت ریاسیتهمهوری حسین
روحانی تولید و اهرا شد.
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شتر و ترانه

بر اساس نمودار شماره ( ،)99مجوز شعر و ترانه بهطیور رسیمی از دور دوم ریاسیتهمهوری
محمد خاتمی صادر شد که در این دوره به  1132شعر و ترانه ،مجیوز اعطیا شید .ایین رونید
روبهرشد در دورۀ نخست ریاستهمهوری احمدینژاد ادامه داشت و به عدد  21911رسیید.
اما در دور دوم ریاستهمهوری احمدینژاد کاهش 92درصدی نسبت به سا قبل تعداد آنهیا
را به  29113رساند .اما در نهایت در دور نخست ریاستهمهوری حسن روحانی این تعیداد
به اوج خود رسید و با رشد 911درصدی نسبت به دورۀ قبل رسید.
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 .3-5وضتیم موسیقی در کشور از دیدگا نخبگان

در این قسمت وضعیت موسییی کشور پ از پیروزی انیالب  33تا  9911از دیدگاه نخباا
در بررسی تاریش شفاهی موسییی در اییرا معاصیر میورد بررسیی قیرار مییگییرد .در هیدو
شماره( ،)9دیدگاه خبرگا درخبوص موسییی کشور ارائه شده است.

جدول  .4دیدگاه نخبگان درخصوص وضعیت موسیقی کشور طی سالهای 463-4663؛ (دادههای مصاحبه در
بررسی تاریخ شفاهی موسیقی)
ردیف

پاسخ مصاحبهشوندگان

1

دهۀ  ،05دهۀ رشد موسیقی پاپ ایرانی شد.

2

موسیقی پس از انقالب  05همیشه بازبینی میشد.

3

بسیاری از فروشگاههای موسیقی در سال  05تعطیل شدند.

4

در سالهای اولیۀ پس از انقالب  05سرودهای انقالبی رواج زیادی داشت.

0

در دو سه سال ابتدای دهۀ  ، 05آلبوم خاصی مجوز نگرفت.

0

دهۀ  ،05دهۀ ورود موزیسینها بود.

5

نقش موسیقی در زندگی مردم در دهۀ  05بهشدت کمرنگ شد.

8

در اوایل دهۀ  05و زمان جنگ ،ممیزی دقیق و باکیفیتی برای موسیقی وجود داشت.

9

سختگیریها و محدودیتها در دهۀ  05بسیار زیاد بود.

15

در دهۀ  05به موسیقی نواحی توجه شد.

11

در سال  1301موسیقی به اجبار ممنوع شد.

12

در سال  1302تکنوازی موسیقی ممنوع بود.

13

هیچ کنسرتی در دهۀ  05برگزار نشد.

14

در دهۀ  05دولت از موسیقی حمایت نمیکرد.

10

موسیقی در دهۀ  05از نظر محتوا ،ارزش انسانی ،معرفتی و ارزش موسیقایی و فرهنگی به اوج خود رسید.

10

در دهۀ  05بهدلیل جو سیاسی ،جنگ ،فشار گروههای سیاسی موضوع فرهنگی ،فراموش شده و موسیقی ،حرام شده بود.

15

طی سالهای  1301الی  1308موسیقی مذهبی از قبیل مداحی مورد استقبال بود.

18

با شروع جنگ هشتساله موسیقی تبدیل به کاالیی لوکس شد.

19

در اواخر دهۀ شصت ،حکم آیتاهلل خمینی ،موانع بزرگ موسیقی را شکست.

25

در سالهای آغازین دهۀ  ،55رادیو تولیدکنندۀ قدرتمندی بود.

21

در دهۀ  55موسیقی کودکان نیز رشد مناسبی داشت.

22

در آغاز دهۀ  ،55فرهنگسراها شروع بهکار کردند.

23

در اوایل دهۀ هفتاد سرمایهگذاری روی موسیقی بهتر شد.

24

در سال  1350با ورود لوح فشرده به ایران ،آثار پاپ رشد مناسبی داشت.

20

در سال  50نخستین مجوز اجرای خانمها برای بانوان توسط وزارت ارشاد صادر شد.

20

سال  50-50سازمان صداوسیما تولید موسیقی پاپ را آغاز کرد.

25

موسیقی پاپ از زمان ریاستجمهوری خاتمی و از سال  1350مطرح شد.

28

در دهۀ هفتاد ،کنسرتها کمکم در تاالر وحدت ،نظم بیشتری پیدا کرد.

29

در دهههای  05و  55وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در صدور مجوز سختگیری داشت

35

در دوران اصالحات ،از سال  50تا سال  ،84رویکرد نظام سیاسی حاکم ،رویکردی مسامحهگر نسبت به موسیقی بود.

31

در دهۀ  85آمار مجوز پاپ کم شد.
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ردیف

پاسخ مصاحبهشوندگان

32

از دهۀ هشتاد به بعد بود که موقعیت موسیقی هنری در معرض آسیب بیشتر قرار گرفت.

33

در دهۀ هشتاد و در دورۀ ریاستجمهوری احمدینژاد موسیقی کالسیک افت کرد.

34

آلبومهای پاپ نیز در دهۀ هشتاد ،اینقدر سختگیری شده بود که قطعات بیشتر کالسیک بود تا پاپ.

30

در دولت احمدینژاد موسیقی زیرزمینی رشد پیدا کرد.

30

در دورۀ احمدینژاد مشکالت مجوز گرفتن و کپیرایت وجود داشت.

35

اواخر دورۀ خاتمی و تمام دورۀ احمدینژاد اجرای خانمها بسیار محدود شد.

38

موضوع حفظ هویت ملی در موسیقی و ترویج و تقویت آنها در دهههای  55و  85و  95موضوع اصلی تلقی میشود.

39

از دهۀ نود به بعد ،موسیقی اقوام ایران ،به سمت کالسیک شدن میرود و نگاههای درون فرهنگی پیدا میکند.

45

فضای موسیقی در دهۀ نود ،در رشد شاخههای موسیقی ،نسبت به دهۀ هشتاد ،بازتر شده است

41

در دهۀ  95ساماندهی موسیقی بهتر شد.

42

دهۀ نود ،در واقع ،ارتقاء یافتۀ سالهای  50تا  84است

هما گونه که هدو شماره ( )9نشا میدهد ،در دهۀ  11به دلییل نایاه دینیی حیاکم بیر
ً
کشور ،موسییی کامال تضعیف شد .اما تحو فناورانۀ رسانهای ،فضا را از نیمۀ دهیۀ هفتیاد بیه
نف انتشار موسییی تغییر داد .با روی کار آمد دولت اصالحات که موض دینی ترمیمگرایانیه
داشت ،موسییی وض بهتری پیدا کرد .اما گرایشات محافظتگرایانۀ دولت احمدینژاد در دهۀ
هشتاد و همچنین اوایل دهۀ نود ،مجدد تولید و عرضۀ موسییی را با رکود مواهه ساخت.
 .1نتیجهگیری و پیشندادها

تحییق حاضر با هیدف بررسیی نییش حاکمییت دینیی کشیور بیر تولیید و عرضیۀ محبیوالت
موسییایی طی سا های  9931الی  9911در ایرا معاصر به انجیام رسیید .بیدینمنظیور سیعی
گردید تا بهبررسی اسناد و میدارک موهیود و منتشیر شیده در حیوزۀ موسیییی و همچنیین انجیام
مباحبه با خبرگا موسییی کشور پرداخته شود .بررسیی چیالشهیای مطیرحشیده در نشیریات
نسبت به موسییی و دیدگاه حاکمیت نسبت به آ نشا داد که موسییی کشور در طیو هیر دهیه،
شاهد چالشهای مختلفی بوده است که میتوا گفت ،عالوه بر موضی گییریهیای حکومیت،
عوامل دیاری نیز منجر به ضعف و قوت موسییی در کشور شد .میایسۀ بین بخشهای مختلیف
اطالعات مطالعه حاضر نشا داد که سازگاری و همگرایی بین ایین یافتیهها وهیود دارد .بیر ایین

اساس ،هما طورکه نتایج حاصل از بررسی آمار دفتر موسییی وزارت فرهنگ و ارشیاد اسیالمی
نشا میدهد ،در سا های ابتدایی دهۀ  11و در دورا هنگ هشتساله ،تولیدات موسییی پاپ
و سنتی بسیار ناچیز بود؛ بهطوریکه حتی تولید موسییی پاپ در این سا هیا در حید صیفر بیوده
ً
است و عموما تولیدات موسیییی شیامل سیرودهای انیالبیی و میارشهیای نظیامی و همچنیین
ترانههای آهنایرا و کیویتیپیور بیود .همیا طیور کیه دادههیای مربیوط بیه هرایید و همچنیین
مباحبهشوندگا به همراه آمار دفتر موسییی نشا میدهد ،با پایا ییافتن هنیگ هشیتسیاله و
آغاز دهۀ هفتاد رفتهرفته بر حجم آثار موسیییی تولیید شیده اضیافه شیده و در سیا  9932بیرای
نخستین بار برای موسییی پاپ مجوز صادر گردید .همچنین موسییی سنتی نیز در دهۀ هفتیاد بیه
شکل فزایندهای توسعه یافت .در حوزۀ برگزاری کنسرت نیز هما طور که آمار دفتر موسییی نشا
میدهد ،در دورۀ نخست ریاستهمهوری محمد خیاتمی اهیرای موسیییی در قالیب کنسیرت
کمکم در هامعه شکل گرفت و مجوزهای آ نیز صادر و ایین رونید تیا دورۀ دوم اصیالحات نییز
ادامه داشت و روبهرشد بود .اسناد مربوط بیه مخالفیتهیای شیدید فیهیا در هرایید و همچنیین
دادههای ناشی از مباحبه با نخباا تحییق نیز تأییدکنندۀ این آمار است .در دورۀ نخست دولت
احمدینژاد و حاکمیت دیدگاه محافظتگرای دینی و همچنین بیا مطیرحشید میولیۀ موسیییی
فاخر ،از حجم اهراهای صحنهای و آلبومهای موسییی کاسته شید کیه کیاهش اعتراضیات ائمیۀ
همعه و انعکاس خبر لغو کنسرتها در هراید نشا از درستی این آمار دارد .در دورۀ دوم ریاست
احمدینژاد قدری دیدگاه محافظتگرایانه تعدیل گردید و صدور مجوز تشیکیل کنسیرت و ارائیۀ
آلبوم موسییی افزایش یافت که این افزایش نسبی آمار تولید آثار موسییایی ،اعتراک شدید مراه
تیلید و محافظتگرایا دینی را در هراید به همراه داشت .در نهایت ،بر اساس آمار مطیرح شیده
توسط دفتر موسییی ،حجم کنسرتها و همچنین آلبومهای تولیید شیده نییز در طیی سیا هیای
 9912الی  9911یعنی دورۀ ریاسیتهمهوری حسین روحیانی رشید فزاینیدهای داشیته کیه بیا
مخالفت شدید محافظتگرایا دینی مواهه بوده و حجم بسیاری از کنسرتها بهواسیطۀ ِاعمیا

نظر مراه تیلید مختل گردید .مطرحشد برگزاری کنسرت در مشهد و قم ،که در هراید بیهطور

مفبل بحث شد و همچنین با واکنش شدید محافظیتگراییا دینیی همیراه بیود ،نشیا داد کیه
رویکرد و دیدگاه دولت روحانی همواره برای صدور مجوزهای موسییی ،مابت بوده است.
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ً
بهلحاظ هامعهشناختی میتوا گفت که تفکر دینی مسلط در حاکمیت کشور عمال مان
رشد و گسترش اهراهای موسییایی در کشور بوده است .اما این گیرایش دینیی در برابیر فشیار
اهتمیاعی مطالبهکننییدۀ موسییییی در هامعیۀ ایرانییی ،بییهتناوب در حییا عیبنشییینی اسییت و
روزبهروز اعتبار اهتماعی رویکرد دینی مسلط در باب موسییی کمتر میشود و توا ایستادگی
آ در برابر این فشار بیشازپیش تضعیف شده است.
گسترش عالقه به موسییی در ایرا معاصر و مبرف فزاینیده آ  ،بیا نایرش دینیی مسیلط در
ایرا ناهمخوانی آشکاری دارد .میتوا دریافت که فعاال حوزۀ موسیییی و میردم عالقهمنید بیه
موسییی و مبرف کنندۀ محبوالت موسییایی در کنار هم و در یک هبهه قرار دارند و نااه دینی
مسلط موهود را برنمیتابند .اما نیروهای متعلق به گرایش دینی محافظتگرا چنا نیرومند اسیت
که در بسیاری موارد عملکرد نهادهای رسمی متولی امیور موسیییایی نظییر وزارت ارشیاد را زییر
سؤا میبرد و مجوزهای صادرشیده از سیوی آ را در بسییاری از میوارد بیاعتبیار میسیازد .در
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نتیجه ،محافظتگرایی دینی بیآنکه مسئولیتی در امور اهرایی موسییی داشته باشد ،بیرای وزارت
ارشاد و هنرمندا و نیز عالقهمندا به موسییی مسئلهسازی میکند .ایین امیر سیبب بیاعتبیاری
هرچه بیشتر بخش اهرایی و دولتی ،بهویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،میشود.
در راستای نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 )9هلسات هماندیشی بین موسییییدانیا  ،مسیئولین وزارت فرهنیگ و ارشیاد اسیالمی،
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
افکار بین سیاستگذارا  ،ناظرا و فعاال موسییی کشور با علما و مراه دینی باعث میشود
تا بر روی شاخصها و معیارهای موسییی و غنا آگاهی بیشتیری ایجیاد گیردد و دسیتکم از
سطم و شدت نزاع بین این نیروها قدری کاسته گردد.
 )2برای آگیاهی از دییدگاه افیراد هامعیه نسیبت بیه مفهیوم موسیییی ،پیشینهاد مییشیود
پژوهشهای مختلف درباره گرایش و نظرات مردم راهی موسیییی توسیط تیمهیای تحیییق و
پژوهش متشکل از هامعهشناسا فرهنای ،سیاستگذارا فرهنایی ،انسا شناسیا شیهری،
هامعهشناسا هنر ،روا شناسا اهتمیاعی و مسیئولین حکیومتی انجیام شیود و نتیایج آ در

هلسات هماندیشی با متولیا امر در نهادهای سیاستگذار در بخش موسیییی کشیور مطیرح
شود تا ذهنیت مسئولین امر و سایر نیروهای تبمیمگیر در باب موسییی نسبت بیه نظیر میردم
دربارۀ موسییی شفافتر شود.
 )9تحیییات مشابهی دربارۀ نسبت نهاد دین و نهاد هنر با توهه به وضعیت دیار هنرها در
چهار دهۀ اخیر انجام گیرد تا دانش هامعهشناختی دربارۀ چالش دو نهاد دیین و هنیر در اییرا
معاصر تکمیل شود.
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